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Regulamento de Prestação de Serviços ao exterior da Universidade do Porto
(aprovado pelo Conselho de Gestão em 28.02.2013)

Regulamentos

REGULAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS AO EXTERIOR DA
UNIVERSIDADE DO PORTO
APROVADO PELO CONSELHO DE GESTÃO EM 28.02.2013

A prestação de serviços ao exterior por docentes com contrato em funções públicas, em regime
de dedicação exclusiva, está regulamentada pelo Estatuto da Carreira Docente Universitária
(ECDU; Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto).
Nos termos das alíneas i) e j) do n.° 3 do artigo 70.º do ECDU, não constitui quebra de
compromisso de exclusividade a percepção de remunerações decorrentes de:

”i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior pública diversa da instituição
a que esteja vinculado, quando, com autorização prévia desta última, se realize para além do
período semanal de trinta e cinco horas de serviço e não exceda quatro horas semanais.”
“j) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição a que pertence e

outras entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, quer no âmbito
de projectos subsidiados por quaisquer dessas entidades, desde que se trate de actividades da
responsabilidade da instituição e que os encargos com as correspondentes remunerações sejam
satisfeitos através de receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de
regulamento aprovado pela própria instituição de ensino superior.”
E o número 4 do mesmo artigo determina o seguinte:

“4 — A percepção da remuneração prevista na alínea j) do número anterior só poderá ter lugar
quando a actividade exercida tiver nível científico ou técnico previamente reconhecido pelo
órgão de direcção da instituição de ensino superior como adequado à natureza, dignidade e
funções destas últimas, e quando as obrigações decorrentes do contrato ou da aceitação do
subsídio não impliquem uma relação estável”.
Regras semelhantes são aplicadas ao pessoal da carreira de investigação científica com contrato
em funções públicas (alíneas k e l do n.° 2 do art.° 52.° do Decreto-Lei n.° 124/99, de 20 de
Abril; Estatuto da Carreira de Investigação Científica).
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As mesmas regras aplicam-se aos docentes e investigadores contratados ao abrigo do código
do trabalho.

Assim, impõe-se adaptar o regulamento de prestação de serviços ao exterior da Universidade
do Porto de maneira a contemplar as alterações legislativas ultimamente efectuadas, até
porque as actividades de prestação de serviços ao exterior por pessoal docente e investigador e
pessoal não docente têm registado um grande incremento na Universidade do Porto.
Este regulamento contém as regras a observar por todos os potenciais prestadores de serviços
da Universidade do Porto, adiante designados Agentes Prestadores de Serviços (APS), que
venham a prestar serviços ao exterior, sob qualquer forma, incluindo a actividade docente em
qualquer ciclo de estudos ou em programas de educação contínua não conferentes de grau.
O regulamento procura garantir o cumprimento de regras que afastem a possibilidade de
concorrência desleal com a actividade privada, quer porque os custos praticados não têm em
conta todos os factores envolvidos, quer porque se prestam serviços em áreas menos
apropriadas para a instituição universitária, quer ainda por não se acautelarem devidamente
aspectos de propriedade intelectual dos desenvolvimentos efectuados.
O regulamento respeita um conjunto de princípios gerais, de que se destacam os seguintes:
(i) A necessidade de serem estabelecidas regras simples e de aplicação objectiva, por forma a
evitar situações duvidosas e tratamentos de favor;
(ii) O direito ao estímulo material, sob a forma de remuneração adicional, aos APS da
Universidade do Porto directamente envolvidos na prestação de serviços;
(iii) O direito a uma autonomia individual nas iniciativas de prestação de serviços ao exterior,
com consequente responsabilização, no respeito pelas orientações da unidade orgânica, em
particular no que se refere à negociação e realização das acções;
(iv) A obrigatoriedade de todas as prestações de serviços ao exterior terem carácter
institucional, baseadas em contratos que definam claramente os deveres e obrigações das
partes;
(v) A importância da Universidade do Porto, nas suas relações com o exterior na prestação de
serviços, não se colocar em condições de concorrência desleal com outras entidades, o que
implica a consideração dos custos totais envolvidos;
(viii) A necessidade de garantir a adequada qualidade científica e técnica do serviço prestado;
(ix) A aplicação das regras a todos os APS da Universidade.
Assim, em conformidade com as considerações anteriores, o conselho de gestão da
Universidade do Porto delibera alterar o “Regulamento de Prestação de Serviços da
Universidade do Porto”, que passa a reger-se pelas cláusulas seguintes.
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CAPÍTULO 1
ÂMBITO E OBJECTO
ARTIGO 1.º
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
O presente regulamento aplica-se a todos os APS da Universidade do Porto que, ao abrigo de
contratos, prestem serviços, de qualquer espécie, ao exterior, incluindo a actividade docente,
seja no âmbito de qualquer ciclo de estudos seja em acções de educação contínua não
conferentes de grau.
ARTIGO 2.°
TIPOS DE ACTIVIDADES
Para efeitos de aplicação do presente regulamento, são consideradas separadamente três
situações:
a) Actividade de investigação científica, de criação cultural, de desenvolvimento tecnológico e
de extensão universitária;
b) Actividade docente no âmbito de qualquer ciclo de estudos;
c) Acções de educação contínua não conferentes de grau.

CAPITULO II
ACTIVIDADE DE INVESTIGAÇÃO CIENTÍFICA, DE CRIAÇÃO CULTURAL, DE
DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA

ARTIGO 3°
SITUAÇÕES A CONSIDERAR
Na regulamentação da actividade de investigação científica, de criação cultural, de
desenvolvimento tecnológico e de extensão universitária distingue-se a que é realizada no
âmbito de uma unidade orgânica ou outra entidade da Universidade do Porto, da que ocorre no
âmbito de uma instituição de ‘interface” de que a Universidade do Porto seja associada e com a
qual haja um protocolo de colaboração que contemple a tipologia dos serviços em causa.

ARTIGO 4º
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REALIZADA ATRAVÉS DE UMA ENTIDADE DA
UNIVERSIDADE DO PORTO
1. Entende-se que a prestação de serviços é realizada através de uma entidade da
Universidade do Porto quando o contrato que enquadra a prestação de serviços tem como
um dos outorgantes a Universidade do Porto por si ou através de uma das suas entidades
constitutivas.
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2. Os serviços contratados por entidades, particulares ou outras, que dão lugar a emissão de
factura devem ser tratados de forma distinta dos contratos celebrados no âmbito de
programas de financiamento públicos ou privados.

ARTIGO 5º
SERVIÇOS QUE DÃO LUGAR A EMISSÃO DE FACTURA
1. Qualquer APS da Universidade do Porto, quer seja docente, investigador ou técnico superior
não docente, pode intervir na prestação de serviços actuando através de contrato firmado
pela Universidade do Porto, por si ou através de uma das suas entidades constitutivas.
2. O APS actua sob responsabilidade própria do ponto de vista técnico-científico, competindolhe certificar-se de que o trabalho a realizar se enquadra no âmbito geral das actividades da
entidade a que pertence, tendo, em qualquer altura, o reitor e o órgão directivo da
entidade em causa o direito de fiscalizar a legitimidade das acções empreendidas.
3. Sempre que, nas operações de prestação de serviços ao exterior, participem meios
humanos e/ou materiais de uma entidade da Universidade do Porto, haverá lugar,
necessariamente, à imputação, para além dos custos directos associados com a prestação
dos serviços, os custos indirectos relativos à utilização da estrutura e dos serviços comuns
da Universidade.
4. Os montantes dos custos indirectos referidos no número anterior são os resultantes da
contabilidade analítica da entidade, com um mínimo de 10% (dez por cento) do valor total
da factura correspondente ao serviço prestado.
5.

Nos casos em que os valores facturados pela prestação de serviços incluam uma
remuneração acessória, P, aos APS da Universidade do Porto envolvidos na prestação de
serviços, haverá ainda lugar à entrega das seguintes comparticipações, a processar
conforme estabelecido no artigo 13.º:

a)

À reitoria da Universidade do Porto ou a outra entidade da Universidade do Porto
responsável pela gestão da infra-estrutura de utilização comum da universidade: 5%
(cinco por cento) do valor de P;

b)

À entidade a que pertençam os APS: 10% (dez por cento) do valor de P;

c) À entidade a que pertencem os APS: o montante dos encargos sociais que a entidade
patronal terá de suportar que nesta data está fixado em 22,5% de P.
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ARTIGO 6.°
CONTRATOS NO ÂMBITO DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO PÚBLICOS OU
PRIVADOS
1. Nos contratos celebrados no âmbito de programas de financiamento em que não seja
possível aplicar o modelo de custos totais na imputação de despesas de execução do
projecto, o valor de “overhead” a aplicar deverá ser ajustado ao valor máximo
permitido pelo respectivo regulamento.
2. No caso de estarem previstas remunerações acessórias a APS da Universidade do Porto,
aplicar-se-lhes-á a regra estabelecida no número 5 do artigo 5°.

ARTIGO 7º
ACTIVIDADES REALIZADAS NUMA INSTITUIÇÃO DE “INTERFACE”DE QUE A
UNIVERSIDADE DO PORTO SEJA ASSOCIADA

1. A participação de APS da Universidade do Porto na prestação de serviços através de
institutos de interface deverá ser enquadrada em protocolos específicos.
2. Nos casos em que as instituições de “interface” pretendam atribuir remunerações
acessórias aos agentes da Universidade do Porto envolvidos na prestação de serviços,
ser-lhes-á aplicada a regra definida no número 5 do artigo 5°, sendo processadas nas
condições estabelecidas no artigo 13º.

CAPITULO III
ACTIVIDADE DOCENTE DE FORMAÇÃO INICIAL, PÓS-GRADUAÇÃO E EDUCAÇÃO
CONTÍNUA

ARTIGO 8°
ÂMBITO DE APLICAÇÃO
As normas respeitantes à docência aplicam-se aos APS que, exercendo a sua actividade em
regime de tempo integral, com ou sem exclusividade, na Universidade do Porto, prestem
também serviço docente em outros estabelecimentos de ensino superior. Aplicam-se também,
aos casos de leccionação em acções de educação contínua não conferentes de grau
organizadas por entidades externas à U.Porto.

ARTIGO 9º
SOLICITAÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE
1. A solicitação para prestação do serviço docente, em quaisquer ciclos de estudo ou de
formação contínua não conferente de grau em instituições externas à Universidade do
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Porto, é dirigida ao director da unidade orgânica com competências para prestar a
colaboração pretendida, podendo tal solicitação indicar já o APS específico da Universidade
do Porto que se pretende para prestar o serviço ou ser apresentada em termos gerais
cabendo, nestes casos, ao director da unidade orgânica a indicação do(s) agente(s) mais
adequado(s) para responder à solicitação de serviço.
2. A autorização da colaboração docente referida no número anterior é da competência do
director da unidade orgânica.

ARTIGO 1O.°
PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DOCENTE
A prestação de serviço docente enquadrada pelo presente regulamento obedecerá às seguintes
regras específicas:
a) O serviço docente pode ser contabilizado no serviço docente distribuído ao(s) agente(s)
encarregados de o executar ou ser prestado para além do período semanal de trinta e
cinco horas de serviço, não podendo, neste último caso, exceder quatro horas
semanais, em média anualizada;
b) No caso do serviço docente ser prestado para além do período semanal de trinta e
cinco horas, o agente envolvido tem direito a auferir uma remuneração extra, caso lhe
seja reconhecida uma carga lectiva na sua unidade orgânica não inferior a nove horas
semanais.

ARTIGO 11°
CONTRATO
A actividade de prestação de serviço docente em outra instituição de ensino superior será
desenvolvida no âmbito de um contrato a estabelecer entre a unidade orgânica a que o agente
se encontra vinculado e a instituição em que o serviço é prestado.

ARTIGO 12°
REMUNERAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DOCENTE
1. Por cada hora de serviço docente efectivamente prestado é devida a seguinte importância,
a abonar aos colaboradores envolvidos, se for caso disso:
a) Ciclos de formação inicial (1.º ciclo e ciclo integrado de mestrado):
3,5 % (três vírgula cinco por cento) do vencimento mensal, em regime de
tempo integral sem dedicação exclusiva, correspondente à categoria do
docente;
b) 2.º e 3.º ciclos:
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4 % (quatro por cento) do vencimento mensal, em regime de tempo integral
sem dedicação exclusiva, correspondente à categoria do docente;
2. Nas formações da área da educação contínua não conferente de grau, as remunerações
serão definidas tendo por base as percentagens consideradas no número anterior, de
acordo com o nível de complexidade da formação e o público a que se destina, e de acordo
com o definido nos protocolos ou contratos específicos.
3. As remunerações indicadas nos números 1 e 2 do presente artigo aplicam-se
exclusivamente aos tempos lectivos, embora a prestação de serviço inclua todas as
responsabilidades inerentes à formação, nomeadamente, a preparação de aulas, a
coordenação de matérias, o atendimento de estudantes e a avaliação.
4. As remunerações previstas nos números 1 e 2 do presente artigo não poderão aplicar-se a
mais de quatro horas lectivas semanais em média anualizada, quando abonadas ao APS.
5. Na prestação de serviços a outras universidades, as remunerações previstas no número 1
poderão ser substituídas pelos valores que, para esse fim, venham a ser fixados em
programas, protocolos ou contratos gerais de cooperação.
6. A título de “overhead”, é devida, cumulativamente, uma importância igual a 35% (trinta e
cinco por cento), dos valores calculados para o serviço prestado nos termos dos números 1
e 2 do presente artigo, dividida em duas parcelas, uma, de 25% (vinte e cinco por cento),
destinada à unidade orgânica que presta o serviço, e outra, de 10% (dez por cento),
destinada à reitoria da Universidade do Porto ou a outra entidade da Universidade do Porto
responsável pela gestão da infra-estrutura de utilização comum da universidade.

ARTIGO 13°
PROCESSAMENTO DAS REMUNERAÇÕES
1. A entidade onde o serviço é prestado remeterá as importâncias devidas ao director da
entidade que cedeu o(s) agentes envolvidos na prestação do serviço que, por sua vez,
promoverá a entrega dos overheads referidos às entidades a que dizem respeito e das
quantias destinadas aos agentes envolvidos, se for caso disso, sob a forma de um abono
processado conjuntamente com os respectivos vencimentos.
2. Não são permitidos pagamentos a título individual pela entidade onde o serviço é prestado,
com excepção dos relativos a encargos com deslocações e ajudas de custo, que serão
efectuados directamente ao APS por essa mesma entidade onde o serviço é prestado.

ARTIGO 14°
OUTRAS FORMAS DE COLABORAÇÃO DOCENTE
1. Os docentes e investigadores em regime de tempo integral (sem dedicação exclusiva)
poderão ser autorizados a colaborar directamente com outras instituições de ensino
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superior, recebendo também directamente a correspondente remuneração, sem haver lugar
a “overhead” institucional, satisfazendo o preceituado no documento “Regulamento de
acumulação de funções em instituições de ensino superior da U.Porto”, e de acordo com as
seguintes condições:
a) A eventual autorização, concedida pelo reitor, com parecer favorável da unidade
orgânica a que o agente se encontra vinculado, deve ter em atenção a inexistência de
inconvenientes para o serviço e de situações de conflito de natureza ética ou
concorrencial que possam advir da cooperação;
b) A colaboração não pode exceder seis horas por semana em média anualizada;
c) Os docentes e investigadores em regime de equiparação a bolseiro ou com dispensa de
serviço docente só poderão participar em actividades de colaboração com outras
instituições de ensino superior se autorizadas pelo reitor com base na demonstração da
existência de um interesse institucional e com parecer favorável do director da unidade
orgânica;
d) O estabelecido na alínea anterior aplica-se, igualmente, aos professores em licença
sabática, exceptuando os casos em que o plano aprovado preveja explicitamente
estadias em instituições situadas em países terceiros e cuja permanência obrigue ao
envolvimento em componentes pontuais de leccionação.
2. As restrições do número 1 do presente artigo não se aplicam a acções pontuais
correspondentes à realização de seminários, conferências ou cursos breves, para os quais a
Resolução Normativa 4/CRUP/87, de 14 de Dezembro, do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, estabelece as seguintes normas e princípios:

a) Entende-se por curso breve ou actividade análoga a realização de um curso em que a
participação do docente não envolva mais do que vinte horas de leccionação;
b) O encadeamento de dois ou mais cursos ainda que cumprindo individualmente o
estabelecido na alínea a) não cabe no conceito de curso breve;
c) O encadeamento de conferências ou palestras, numa mesma instituição e sobre a
mesma temática genérica, assumirá o carácter de curso e ficará sujeito ao estabelecido
na alínea a);
d) Para efeitos de aplicação da alínea b) do número 3 do artigo 70° do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, perderá a classificação de curso breve, ainda que
individualmente seja cumprido o preceituado na alínea a) do presente número:
d1) A realização de mais de dois cursos numa mesma instituição e no mesmo
ano escolar, a partir do terceiro curso inclusive;
d2) A realização de mais de quatro cursos no mesmo ano escolar,
independentemente da instituição em que se realizem, a partir do quinto curso
inclusive.
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ARTIGO 15°
LECCIONAÇÃO DE CURSOS EM ASSOCIAÇÕES DE “INTERFACE”
A leccionação de cursos no âmbito das associações de “interface” rege-se pelas disposições
relativas a prestação de serviços constantes do capítulo II.

ARTIGO 16.º
DÚVIDAS E OMISSÕES
As omissões e as dúvidas suscitadas pela aplicação do presente regulamento serão sanadas
pelo conselho de gestão da Universidade do Porto

ARTIGO 17°
VIGÊNCIA DO REGULAMENTO
O presente regulamento revoga o anterior com a mesma designação e aplica-se a partir do dia
seguinte ao da sua publicação no sistema de informação (SI) da Universidade do Porto, após
aprovação pelo conselho de gestão.
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Orientação do Reitor sobre a aplicação do Regulamento de Prestação de
Serviços ao Exterior da Universidade do Porto – OR 02/05/2015

Normas para a colaboração entre instituições de ensino superior em Portugal
– Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas,
de 10 de fevereiro de 2004

Regulamento de acumulação de funções da U.Porto

Regulamentos

REGULAMENTO DE ACUMULAÇÃO DE FUNÇÕES DA U.PORTO
Aprovado pelo Conselho de Gestão em 19.05.2011
Alterado pelo Conselho de Gestão em 12.04.2012

Capítulo 1
Âmbito e objecto
Artigo 1.°
O Regulamento de Acumulação de Funções aplica-se a todos os funcionários, docentes, investigadores
e não docentes, da Universídade do Porto que exerçam ou pretendam exercer funções, docentes ou
não docentes, em outras instituições, públicas ou privadas, incluindo actividades em regime de
profissão liberal.

Capítulo II
Pessoal docente
Artigo 2.°
1.

A acumulação de funções, docentes e outras, em qualquer estabelecimento de ensino superior não
público, de todos os docentes em regime de tempo integral, estejam ou não em dedicação
exclusiva, carece de autorização concedida na sequência de pedido casuístico dirigido ao reitor,
ainda que exista protocolo de colaboração entre a Universidade do Porto e o estabelecimento em
causa.

2.

Do pedido deverá constar:

a) Indicação do local de exercício da actividade a acumular;
b) b) Declaração do horário a praticar, emitida pela instituição em que pretende exercer a
actividade;
c) c) Descrição do trabalho a realizar, contendo a fundamentação da inexistência de conflito entre
as funções a desempenhar;
d) d) Parecer do conselho científico da faculdade a cujo quadro o docente pertence, relativamente
ao conteúdo da documentação apresentada nos termos da alínea anterior;
e) e) Declaração de compromisso de cessação imediata da actividade em acumulação no caso de
ocorrência superveniente de conflito.
3.

Em regime de tempo integral, sem dedicação exclusiva, a acumulação de funções docentes não
pode ultrapassar seis horas lectivas semanais e numa única instituição.

4.

A acumulação de funções por parte de docentes em regime de dedicação exclusiva, noutro
estabelecimento de ensino superior não público, pode ser autorizada mediante procedimento
idêntico ao descrito nos números 1 e 2 do presente artigo, desde que exista protocolo de
colaboração entre a Universidade do Porto e esse estabelecimento e que neste não sejam
atribuídas ao docente mais de quatro horas lectivas semanais, conforme estipulado no regulamento
de prestaço de serviços ao exterior da U. Porto.

5.

Os docentes em dedicação exclusiva podem ser autorizados pelo reitor, com conhecimento à
unidade orgânica a que estão vinculados, a prestar serviço noutra instituição de ensino superior
público, desde que nesta última não lhes sejam atribuídas mais do que quatro horas semanais de
serviço docente.

6.

No caso indicado no número anterior, a concessão da autorização não carece de pedido individual,
devendo o processo ser accionado pelo dirigente máximo da instituição onde as funções em
acumulação vão ser exercidas.

7.

A acumulação de funções docentes com actividades privadas não docentes remuneradas implica a
quebra da dedicação exclusiva, com excepção do previsto nos números 3 e 4 do artigo 70 do
Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU).
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8. A acumulação de funções docentes com actividades privadas não docentes remuneradas está
sempre sujeita a autorização a conceder nos exactos termos do prescrito no aftigo
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do presente

regulamento para os funcionários não docentes.

Artigo 3.°

1.

A autorização para acumulação de funções docentes em estabelecimentos de ensino superior não
público é concedida para um ano lectivo, não estando sujeita a renovação automática.

2.

A autorização para acumulação de funções docentes com actividades privadas não docentes
remuneradas não está sujeita à renovação anual prevista no número anterior.

Artigo 4.°
A autorização de acumulação de funções de docentes em regime de tempo integral exclui o exercício de
funções em órgãos de outro estabelecimento de ensino superior, com excepção da participação como
vogais em conselhos científicos ou científico-pedagógicos, princípio fundamental regulamentador da
utilização dos recursos docentes da Universidade Porto que se encontra plasmado legalmente.

Artigo 5.°

Não pode ser concedida autorização de acumulação de funções docentes quando o docente se encontre
em período de dispensa de serviço docente, designadamente, licença sabática, equiparação a bolseiro
ou situações análogas, que têm como contrapartida a realização de trabalhos de investigação ou de
publicação de obras de vulto, ou ainda o desenvolvimento de acções tendo em vista a progressão na
carreira.

Artigo 6.°

A acumulação de funções docentes com funções públicas carece de pedido dirigido à tutela nos termos
previstos no artigo

9•0

do presente Regulamento.

Artigo 7.°

A isenção e a imparcialidade do docente ficam comprometidas com o desempenho de funções em
contravenção ao estipulado neste regulamento, concluindo-se pelo conflito de interesses insanável o
seu exercício cumulativo.

Capítulo III
Pessoal investigador
Artigo 8.°

O pessoal da carreira de investigação está abrangido pelo regime de acumulação de funções aplicável
aos trabalhadores com contrato em funções públicas, em conjugação com o estipulado no Estatuto da
Carreira de Investigação Científica.

Capítulo IV
Pessoal não docente
Artigo 9.°

1.

O pedido de autorização de acumulação de funções do pessoal não docente deve ser requerido ao
reitor, dele devendo constar:

a) Actividade a acumular;
b) Regime de trabalho;
c) Tipo de vínculo;
d)

Horário de trabalho na actividade que pretende acumular;

e) Local de exercício da actividade a acumular;
f)

Remuneração a auferir, se existir;

g) Fundamentação de inexistência de conflito entre as funções a desempenhar (actividades não
semelhantes nem concorrentes).

2.

O requerente deve declarar que assume o compromisso de cessar imediatamente a actividade em
acumulação, uma vez autorizada, no caso de ocorrência superveniente de conflito.

3.

O pedido de autorização referido no número anterior deve ser instruído com parecer favorável do
director da unidade orgânica com quem o requerente tem contrato de trabalho.
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Capítulo V
Pessoal dirigente
Artigo 10.0

1. Os dirigentes superiores estão sujeitos ao regime de acumulação previsto no Regulamento dos
dirigentes superiores da Universidade do Porto.
2. Aos dirigentes intermédios aplicam-se as disposições da Lei n°12-A/2008 de 27 de fevereiro,
versadas nos artigos 26°, 27° e 28°.
Capítulo VI
Disposições finais
Artigo 11.°

Em situação de incumprimento, as sanções são as previstas no número 2 do artigo 70 do ECDU, no
caso dos docentes, bem como do artigo 11 do Decreto-Lei n°413/93.

Artigo 12.°
Dúvidas e omissões

As dúvidas e omissões suscitadas pela aplicação do presente regulamento serão esclarecidas por
despacho do Reitor.
Artigo 13°
Vigência do regulamento

O presente regulamento revoga o anterior com a mesma designação e aplica-se a partir do dia seguinte
ao da sua publicação no sistema de informação (SI) da Universidade do Porto.

Decreto-Lei nº 205/2009, de 31 de agosto, que altera o Estatuto da Carreira
Docente Universitária (ECDU)

Diário da República, 1.ª série — N.º 168 — 31 de Agosto de 2009
Artigo 2.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de Julho
de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Manuel Pedro Cunha da Silva
Pereira — Rui Carlos Pereira — José António Fonseca
Vieira da Silva — José Mariano Rebelo Pires Gago.
Promulgado em 21 de Agosto de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 24 de Agosto de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
Decreto-Lei n.º 205/2009
de 31 de Agosto

Com a revisão dos estatutos das carreiras docente do
ensino universitário, de investigação, e docente do ensino
superior politécnico, completa-se a profunda reforma do
ensino superior português inscrita no Programa do Governo
visando a sua modernização e o reforço do seu indispensável contributo para o desenvolvimento do País.
Os actuais estatutos das carreiras docentes, universitária e politécnica, têm cerca de 30 anos. E se é inegável o
impacte extraordinariamente positivo que esses estatutos
tiveram na consolidação e desenvolvimento de universidades e de politécnicos, não menos evidente é a necessidade
da sua revisão à luz de uma realidade nova e dos novos desafios a que o ensino superior é hoje chamado a responder.
No que respeita às universidades, o actual estatuto da
carreira docente desde logo contribuiu decisivamente para
a criação das condições para o desenvolvimento científico
moderno em Portugal, ao inscrever a investigação científica como elemento central da carreira universitária e
ao consagrar condições de dedicação exclusiva dos seus
docentes.
Contudo, o próprio desenvolvimento científico do País
e a formação e atracção de recursos humanos altamente
qualificados, designadamente aqueles habilitados com o
grau de doutor, vieram permitir que a universidade portuguesa nivele, doravante, os seus critérios de recrutamento,
selecção e promoção pelas boas práticas internacionais.
Mantém-se naturalmente o princípio actual de duas carreiras distintas: a carreira docente universitária e a carreira
docente do ensino superior politécnico, no respeito pelo
disposto na Lei de Bases do Sistema Educativo. Contudo,
muitos dos princípios gerais, designadamente em matéria
de transparência, qualificação na base da carreira, estatuto
reforçado de estabilidade no emprego (tenure), avaliação e exigência de concurso para mudança de categoria,
tornam-se agora idênticos nas carreiras que são objecto
de revisão.
Por seu turno, as relações estreitas entre a carreira de
investigação e a carreira docente universitária, e a coexistência e a interpenetração entre ambas, aconselham a
manter o actual paralelismo entre elas.
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Destacam-se na revisão da carreira docente universitária
operada pelo presente decreto-lei:
O doutoramento como grau de entrada na carreira e a
abolição das categorias de assistente e assistente estagiário;
A definição de mecanismos de rejuvenescimento do
corpo docente que permitam a todos, designadamente aos
mais novos, ou aos que estão fora da universidade portuguesa, concorrer aos lugares de topo com base exclusivamente no mérito próprio;
O alargamento dos lugares do topo da carreira, devendo
o conjunto de professores catedráticos e associados representar entre 50 % e 70 % dos professores, não podendo o
número de professores convidados exceder um terço em
cada categoria;
O regime de dedicação exclusiva como regime-regra,
sem prejuízo da opção do docente pelo regime de tempo
integral e da possibilidade de transição entre regimes;
A garantia da autonomia pedagógica e científica, através
da introdução de um estatuto reforçado de estabilidade
no emprego (tenure) para os professores catedráticos e
associados;
A criação de condições para a colaboração entre as universidades e outras instituições, designadamente através
da dispensa de serviço docente para a participação, por
períodos determinados, em projectos de investigação ou
extensão;
A obrigatoriedade de concursos internacionais para
professores, com júris maioritariamente externos à instituição;
A constituição de júris a nível nacional, sempre que se
trate de concursos em áreas em que a instituição não detém
competência específica;
O reforço da transparência nos concursos, desde a proibição da adopção de especificações que estreitem de forma
inadequada o universo dos candidatos à publicidade alargada de todas as fases do processo;
A valorização, nos concursos, de todas as componentes
das funções dos docentes, com expressa consideração do
desempenho científico, da capacidade pedagógica e de
outras actividades relevantes para a missão da instituição
de ensino superior;
A introdução da possibilidade de recurso, nos termos da
lei, a mecanismos de resolução extrajudicial de conflitos
como forma de reforço das condições de funcionamento
das próprias instituições.
A título excepcional, e apenas quando os concursos
fiquem desertos ou se apresente um número insuficiente
de candidatos, prevê-se a possibilidade de contratar assistentes convidados, em tempo integral, e apenas por
um período máximo de quatro anos, acentuando, assim, a
necessidade de doutoramento, e de concurso, como regra
para a prestação de serviço a tempo integral em instituições
universitárias.
Com o presente decreto-lei, entrega-se à autonomia das
instituições de ensino superior a regulamentação relativa
à gestão do pessoal docente, simplificam-se procedimentos administrativos obsoletos e definem-se os princípios
da avaliação do desempenho, periódica e obrigatória, de
todos os docentes.
Eliminam-se os mecanismos de transição automática
entre categorias, sem prejuízo da introdução de um regime
transitório para os que actualmente dele beneficiavam,
tendo em consideração a normal duração dos programas
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de doutoramento e as condições asseguradas pelo Estatuto
para a sua preparação.
O elevado grau de exigência de que se reveste a carreira
docente universitária mantém-se e reforça-se nesta revisão.
Um período experimental na entrada na carreira, isto é,
após doutoramento e concurso para professor auxiliar, de
cinco anos segue a prática internacional e a experiência
consolidada em Portugal, sendo ainda necessário face à
desejada permeabilidade com a carreira de investigação
científica e com a realidade paralela, em instituições de
investigação, de contratos de cinco ou seis anos conformes
à duração de projectos e programas de investigação, tal
como expressamente previsto no actual Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas, aprovado pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de Setembro.
De igual forma, para os professores catedráticos e associados que não tivessem anteriormente um contrato por
tempo indeterminado, é fixado um período experimental
de um ano.
Em qualquer dos casos, trata-se de períodos inferiores aos actuais períodos de nomeação provisória, que são
objecto de regulação específica no Estatuto da Carreira
Docente Universitária, onde se prevê que, antes do seu
fim, deverá ter lugar uma avaliação específica da actividade desenvolvida e que a cessação do contrato só pode
ter lugar sob proposta fundamentada aprovada por maioria
de dois terços do conselho científico.
O processo de revisão do Estatuto da Carreira Docente
Universitária compreendeu um extenso período de consultas, diálogo e consensualização com os representantes
das universidades (Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas) e a negociação com as organizações
sindicais.
Foram observados os procedimentos decorrentes da Lei
n.º 23/98, de 26 de Maio.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO II
Alteração e aditamento ao Estatuto da Carreira
Docente Universitária
Artigo 2.º
Alteração ao Estatuto da Carreira Docente Universitária

Os artigos 1.º a 6.º, 8.º, 9.º, 11.º, 14.º a 20.º, 22.º, 25.º,
30.º a 34.º, 37.º a 41.º, 45.º, 46.º, 50.º, 51.º, 61.º, 63.º, 65.º a
71.º, 73.º, 74.º, 76.º, 77.º, 80.º, 82.º e 83.º a 85.º do Estatuto
passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 1.º
[...]

1 — O Estatuto da Carreira Docente Universitária,
adiante designado por Estatuto, aplica-se ao pessoal
docente das universidades, institutos universitários e
escolas universitárias não integradas em universidade,
que adiante se designam por instituições de ensino superior.
2 — Exceptua-se do âmbito de aplicação do presente
Estatuto:
a) O pessoal docente das escolas politécnicas integradas em universidades;
b) O pessoal docente das escolas universitárias militares e policiais, sem prejuízo das disposições que
determinem a sua aplicação.
Artigo 2.º
[...]

.........................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) (Revogada.)
e) (Revogada.)
Artigo 3.º

CAPÍTULO I

[...]

Disposições gerais

1— .....................................
2— .....................................
3 — Podem ainda ser contratados como monitores
estudantes de ciclos de estudos de licenciatura ou de
mestrado da própria instituição de ensino superior ou
de outra instituição de ensino superior.
4 — São igualmente designados por professores visitantes as individualidades referidas no n.º 1 que sejam
investigadores de instituições científicas estrangeiras
ou internacionais.
Artigo 4.º

Artigo 1.º
Objecto

O presente decreto-lei procede à alteração do Estatuto da
Carreira Docente Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 448/79, de 13 de Novembro, alterado pela Lei n.º 19/80,
de 16 de Julho, e pelos Decretos-Leis n.os 316/83, de 2 de
Julho, 35/85, de 1 de Fevereiro, 48/85, de 27 de Fevereiro,
243/85, de 11 de Julho, 244/85, de 11 de Julho, 381/85, de
27 de Setembro, 245/86, de 21 de Agosto, 370/86, de 4 de
Novembro, e 392/86, de 22 de Novembro, pela Lei n.º 6/87,
de 27 de Janeiro, e pelos Decretos-Leis n.os 145/87, de 24 de
Março, 147/88, de 27 de Abril, 359/88, de 13 de Outubro,
412/88, de 9 de Novembro, 456/88, de 13 de Dezembro,
393/89, de 9 de Novembro, 408/89, de 18 de Novembro,
388/90, de 10 de Dezembro, 76/96, de 18 de Junho, 13/97,
de 17 de Janeiro, 212/97, de 16 de Agosto, 252/97, de 26 de
Setembro, 277/98, de 11 de Setembro, e 373/99, de 18 de
Setembro, adiante designado por Estatuto.

[...]

.........................................
a) Realizar actividades de investigação científica, de
criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico;
b) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído
e acompanhar e orientar os estudantes;
c) Participar em tarefas de extensão universitária,
de divulgação científica e de valorização económica e
social do conhecimento;
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d) Participar na gestão das respectivas instituições
universitárias;
e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no âmbito
da actividade de docente universitário.
Artigo 5.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3 — Ao professor auxiliar cabe a leccionação de aulas
práticas ou teórico-práticas e a prestação de serviço em
trabalhos de laboratório ou de campo, em disciplinas dos
cursos de licenciatura e de pós-graduação e a regência
de disciplinas destes cursos, podendo ser-lhe igualmente distribuído serviço idêntico ao dos professores
associados, caso conte cinco anos de efectivo serviço
como docente universitário e as condições de serviço
o permitam.
Artigo 6.º
Serviço dos docentes

1 — Cada instituição de ensino superior aprova um
regulamento de prestação de serviço dos docentes, o
qual deve ter em consideração, designadamente:
a) Os princípios adoptados pela instituição na sua
gestão de recursos humanos;
b) O plano de actividades da instituição;
c) O desenvolvimento da actividade científica;
d) Os princípios informadores do Processo de Bolonha.
2 — O regulamento de prestação de serviço dos docentes abrange todas as funções que lhes competem, nos
termos dos artigos 4.º e 5.º, e deve, designadamente, nos
termos por ele fixados:
a) Permitir que os professores de carreira, numa base
de equilíbrio plurianual, por um tempo determinado, se
possam dedicar, total ou parcialmente, a qualquer das
componentes da actividade académica;
b) Permitir que os professores de carreira possam, a
seu pedido, participar noutras instituições, designadamente de ciência e tecnologia, sem perda de direitos.
3 — A distribuição de serviço dos docentes é feita
pelo órgão legal e estatutariamente competente, de
acordo com o regulamento a que se refere o presente
artigo.
4 — Compete a cada docente propor o quadro institucional que melhor se adeqúe ao exercício da investigação que deve desenvolver.
Artigo 8.º
[...]

1— .....................................
2 — Aos assistentes convidados é atribuído o exercício das funções dos docentes sob a orientação de um
professor.
3— .....................................
4 — Aos monitores compete coadjuvar, sem os substituir, os restantes docentes, sob a orientação destes.

Artigo 9.º
[...]

Os professores catedráticos e associados são recrutados exclusivamente por concurso documental, nos
termos do presente Estatuto.
Artigo 11.º
[...]

1 — Os professores auxiliares são recrutados exclusivamente por concurso documental, nos termos do
presente Estatuto.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
Artigo 14.º
[...]

1 — Os professores visitantes são recrutados, por
convite, de entre professores ou investigadores de reconhecida competência que em estabelecimentos de
ensino superior estrangeiros ou internacionais, ou em
instituições científicas estrangeiras ou internacionais,
exerçam funções em área ou áreas disciplinares análogas
àquelas a que o recrutamento se destina.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito
por, pelo menos, dois professores da especialidade, que
tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício efectivo de
funções, aos quais é previamente facultado o currículo
da individualidade a contratar.
3 — (Revogado.)
Artigo 15.º
[...]

1 — Os professores catedráticos convidados, os
professores associados convidados e os professores
auxiliares convidados são recrutados, por convite, de
entre individualidades, nacionais ou estrangeiras, cuja
reconhecida competência científica, pedagógica e ou
profissional na área ou áreas disciplinares em causa
esteja comprovada curricularmente.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito
por, pelo menos, dois professores da especialidade, que
tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício efectivo de
funções, aos quais é previamente facultado o currículo
da individualidade a contratar.
3 — (Revogado.)
4 — Fora dos casos em que, por despacho ministerial,
se vier a estabelecer limite mais elevado, o número máximo de professores catedráticos, associados e auxiliares
convidados e visitantes não pode, em cada instituição
de ensino superior, exceder um terço, respectivamente,
do número de professores catedráticos, associados e
auxiliares de carreira.
Artigo 16.º
[...]

1 — Os assistentes convidados são recrutados, por
convite, de entre titulares do grau de mestre ou do grau
de licenciado e de currículo adequado.
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2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelos órgãos legal e
estatutariamente competentes da instituição de ensino
superior.
3 — (Revogado.)

experimental, quando constituída e consolidada por
tempo indeterminado.

Artigo 17.º

1 — Os professores catedráticos e os professores
associados beneficiam, nos termos do artigo 50.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e do presente Estatuto,
de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego
(tenure) que se traduz na garantia da manutenção do
posto de trabalho, na mesma categoria e carreira ainda
que em instituição diferente, nomeadamente no caso de
reorganização da instituição de ensino superior a que
pertencem que determine a cessação das respectivas
necessidades.
2 — Os professores associados com contrato por
tempo indeterminado em regime de tenure, quando
contratados como professores catedráticos, mantêm
o contrato de trabalho por tempo indeterminado no
mesmo regime.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)

[...]

1 — Os leitores são recrutados, por convite, de entre
titulares de qualificação superior, nacional ou estrangeira, e de currículo adequado para o ensino de línguas
estrangeiras.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelos órgãos legal e
estatutariamente competentes da instituição de ensino
superior.
3 — Podem também desempenhar as funções de leitor individualidades estrangeiras designadas ao abrigo
de convenções internacionais ou de protocolos internacionais nos termos fixados por estes.
Artigo 18.º
[...]

1 — Sem prejuízo do disposto no presente Estatuto
acerca do recrutamento de professores, assistentes convidados, leitores e monitores, podem as individualidades, cujo currículo científico, pedagógico ou profissional
possa suscitar o interesse das instituições de ensino
superior, apresentar junto destas instituições, até 31 de
Março de cada ano, a sua candidatura ao exercício de
funções docentes, com ou sem indicação da categoria
para a qual, mediante equiparação contratual, entendam
dever ser convidadas.
2— .....................................
3— .....................................
Artigo 19.º
Contratação de professores catedráticos e associados

1 — Os professores catedráticos e associados são
contratados por tempo indeterminado.
2 — Se o contrato referido no número anterior não
for precedido por um contrato por tempo indeterminado
como professor das carreiras docentes do ensino universitário ou do ensino politécnico ou como investigador
da carreira de investigação científica, o mesmo tem o
período experimental de um ano.
3 — Findo o período experimental, e em função de
avaliação específica da actividade desenvolvida realizada de acordo com critérios fixados pelo órgão legal
e estatutariamente competente da instituição de ensino
superior, o contrato passa a contrato por tempo indeterminado em regime de tenure, nos termos do artigo seguinte, salvo se o órgão máximo da instituição de
ensino superior, sob proposta fundamentada aprovada
por maioria de dois terços do órgão científico legal e
estatutariamente competente, decidir no sentido da sua
cessação, decisão que deve ser comunicada ao professor
até 90 dias antes do termo daquele período.
4 — Na situação de cessação prevista no número
anterior, e sendo o caso, o docente regressa à situação
jurídico-funcional de que era titular antes do período

Artigo 20.º
Estatuto reforçado de estabilidade no emprego

Artigo 22.º
Período experimental

1 — Aos períodos experimentais previstos nos contratos dos professores catedráticos, associados e auxiliares é exclusivamente aplicável o disposto no presente
Estatuto.
2 — Durante o período experimental não pode haver
lugar a cessação do contrato por iniciativa da instituição
de ensino superior, salvo na sequência de procedimento
disciplinar.
3 — O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com manutenção do contrato de
trabalho por tempo indeterminado é contado, para todos
os efeitos legais, na carreira e na categoria em causa.
4 — O tempo de serviço decorrido no período experimental que se tenha concluído sem manutenção do
contrato de trabalho por tempo indeterminado é contado, sendo o caso, na carreira e na categoria às quais
o trabalhador regressa.
Artigo 25.º
Contratação de professores auxiliares

1 — Os professores auxiliares são contratados por
tempo indeterminado com um período experimental de
cinco anos, findo o qual, em função de avaliação específica da actividade desenvolvida realizada de acordo
com critérios fixados pelo órgão legal e estatutariamente
competente da instituição de ensino superior e sob proposta fundamentada aprovada por maioria de dois terços
desse mesmo órgão:
a) É mantido o contrato por tempo indeterminado; ou
b) Após um período suplementar de seis meses, de
que o docente pode prescindir, querendo, cessa a relação
contratual, regressando o docente, se for caso disso, à
situação jurídico-funcional de que era titular antes do
período experimental, quando constituída e consolidada
por tempo indeterminado.
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2 — A decisão a que se refere o número anterior é
comunicada ao professor até seis meses antes do termo
do período experimental.
3 — Em caso de incumprimento, total ou parcial,
do prazo estipulado no número anterior, a instituição
de ensino superior fica obrigada a pagar ao docente
uma indemnização de valor igual à remuneração base
correspondente ao período de antecedência em falta
quando haja cessação da relação contratual.
Artigo 30.º
Contratação de professores visitantes

1 — Os professores visitantes são contratados a
termo certo e em regime de dedicação exclusiva, de
tempo integral ou de tempo parcial, nos termos da lei e
de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino
superior.
2 — Quando os professores visitantes são contratados
em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral
ou em dedicação exclusiva, a duração do contrato, incluindo as renovações, não pode exceder quatro anos.
3 — (Revogado.)
Artigo 31.º
Contratação de professores convidados

1 — Os professores convidados são contratados a
termo certo e em regime de tempo parcial, nos termos
da lei e de regulamento a aprovar por cada instituição
de ensino superior.
2 — Se, excepcionalmente, e nos termos do regulamento respectivo, forem contratados em regime de
dedicação exclusiva ou de tempo integral, o contrato e
as suas renovações não podem ter uma duração superior
a quatro anos.
Artigo 32.º
Contratação de assistentes convidados

1 — Os assistentes convidados são contratados a
termo certo e em regime de dedicação exclusiva, de
tempo integral ou de tempo parcial, nos termos da lei e
de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino
superior.
2 — A contratação em regime de dedicação exclusiva,
de tempo integral ou de tempo parcial igual ou superior
a 60 %, só pode ter lugar quando aberto concurso para
categoria da carreira este tenha ficado deserto ou não
tenha sido possível preencher todos os lugares postos
a concurso por não existirem candidatos aprovados
em número suficiente que reunissem as condições de
admissão a esse concurso.
3 — Em regime de dedicação exclusiva ou de tempo
integral, o contrato e as suas renovações não podem ter
uma duração superior a quatro anos, não podendo ser
celebrado novo contrato nesses regimes entre a mesma
instituição de ensino superior e a mesma pessoa.
4 — Aos assistentes convidados em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral deve ser assegurada a participação em programas de investigação da
instituição de ensino superior em que prestam serviço
ou de outra instituição de ensino superior ou de investigação.

Artigo 33.º
Contratação de leitores

1 — Os leitores são contratados a termo certo e em
regime de dedicação exclusiva, de tempo integral ou
de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a
aprovar por cada instituição de ensino superior.
2 — Em regime de dedicação exclusiva ou de tempo
integral, o contrato e as suas renovações não podem ter
uma duração superior a quatro anos.
Artigo 34.º
Individualidades residentes no estrangeiro

1 — (Revogado.)
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — As individualidades com residência permanente
no estrangeiro que forem contratadas como professor
convidado ou assistente convidado têm direito ao pagamento das viagens e ao subsídio de deslocação fixados
pelo despacho a que se refere o n.º 6 do artigo 74.º
Artigo 37.º
Condições dos concursos

1 — Os concursos para recrutamento de professores
catedráticos, associados e auxiliares são internacionais
e abertos para uma área ou áreas disciplinares a especificar no aviso de abertura.
2 — A especificação da área ou áreas disciplinares
não deve ser feita de forma restritiva, que estreite de
forma inadequada o universo dos candidatos.
3 — O factor experiência docente não pode ser critério de exclusão e, quando considerado no âmbito do
concurso, não se pode restringir à experiência numa
determinada instituição ou conjunto de instituições.
Artigo 38.º
[...]

1 — Os concursos para professores catedráticos,
associados e auxiliares destinam-se a averiguar a capacidade e o desempenho dos candidatos nos diferentes aspectos que, nos termos do artigo 4.º, integram o
conjunto das funções a desempenhar.
2 — São, designadamente, apreciados, nos termos
do n.º 6 do artigo 50.º, o desempenho científico, a capacidade pedagógica e o desempenho noutras actividades relevantes para a missão da instituição de ensino
superior.
Artigo 39.º
Órgão máximo da instituição de ensino superior

1 — Compete ao órgão máximo da instituição de
ensino superior, nos termos fixados nos respectivos
estatutos:
a) A decisão de abrir concurso;
b) A homologação das deliberações finais dos júris
dos concursos;
c) A decisão final sobre a contratação.
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2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — A prática dos actos a que se refere o n.º 1 depende, nos termos da lei, da existência de cabimento
orçamental.
Artigo 40.º

3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
Artigo 50.º
Funcionamento dos júris

1 — Os júris:

[...]

a) São presididos pelo órgão máximo da instituição
de ensino superior ou por um professor da instituição
de ensino superior por ele nomeado;
b) Deliberam através de votação nominal fundamentada nos critérios de selecção adoptados e divulgados,
não sendo permitidas abstenções;
c) Só podem deliberar quando estiverem presentes
pelo menos dois terços dos seus vogais e quando a
maioria dos vogais presentes for externa;

Ao concurso para recrutamento de professores associados podem candidatar-se os titulares do grau de
doutor há mais de cinco anos.

2 — O presidente do júri tem voto de qualidade e
só vota:

Artigo 45.º

a) Quando seja professor ou investigador da área ou
áreas disciplinares para que o concurso foi aberto; ou
b) Em caso de empate.

[...]

Ao concurso para recrutamento de professores catedráticos podem candidatar-se os titulares do grau de
doutor há mais de cinco anos igualmente detentores do
título de agregado.
Artigo 41.º

Nomeação dos júris

1 — Os júris dos concursos são nomeados por despacho do órgão máximo da instituição de ensino superior,
nos termos fixados pelos respectivos estatutos.
2 — Quando a instituição de ensino superior não
esteja habilitada a conferir o grau de doutor na área ou
áreas disciplinares para que o concurso é aberto, o júri
é nomeado sob proposta do Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
Artigo 46.º
Composição dos júris

1 — A composição dos júris dos concursos a que se
refere a presente secção obedece, designadamente, às
seguintes regras:
a) Serem constituídos:
i) Por docentes de instituições de ensino superior
universitárias nacionais públicas pertencentes a categoria superior àquela para que é aberto concurso ou
à própria categoria quando se trate de concurso para
professor catedrático;
ii) Por outros professores ou investigadores, nacionais
ou estrangeiros, com aplicação, com as devidas adaptações, da regra constante da subalínea anterior;
iii) Por especialistas de reconhecido mérito, nacionais
ou estrangeiros, de instituições públicas ou privadas,
tendo em consideração a sua qualificação académica
e a sua especial competência no domínio em causa;
b) Serem em número não inferior a cinco nem superior a nove;
c) Serem todos pertencentes à área ou áreas disciplinares para que é aberto o concurso;
d) Serem compostos maioritariamente por individualidades externas à instituição de ensino superior.
2 — (Revogado.)

3 — As reuniões do júri de natureza preparatória da
decisão final:
a) Podem ser realizadas por teleconferência;
b) Podem, excepcionalmente, por iniciativa do seu
presidente, ser dispensadas sempre que, ouvidos, por
escrito, num prazo por este fixado, nenhum dos vogais
solicite tal realização e todos se pronunciem no mesmo
sentido.
4 — Sempre que entenda necessário, o júri pode:
a) Solicitar aos candidatos a entrega de documentação
complementar relacionada com o currículo apresentado;
b) Decidir promover audições públicas, em igualdade
de circunstâncias para todos os candidatos.
5 — Das reuniões do júri são lavradas actas contendo, designadamente, um resumo do que nelas tenha
ocorrido, bem como os votos emitidos por cada um dos
seus membros e respectiva fundamentação.
6 — O júri deve proceder à apreciação fundamentada, por escrito, em documentos por ele elaborados e
aprovados e integrados nas suas actas:
a) Do desempenho científico do candidato com base
na análise dos trabalhos constantes do currículo, designadamente dos que hajam sido seleccionados pelo
candidato como mais representativos, nomeadamente no
que respeita à sua contribuição para o desenvolvimento
e evolução da área disciplinar;
b) Da capacidade pedagógica do candidato, tendo
designadamente em consideração, quando aplicável, a
análise da sua prática pedagógica anterior;
c) De outras actividades relevantes para a missão da
instituição de ensino superior que hajam sido desenvolvidas pelo candidato.
7 — Considerando os aspectos a que se referem os
números anteriores, o júri deve proceder à elaboração
de uma lista ordenada dos candidatos que hajam sido
aprovados em mérito absoluto.
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Artigo 51.º

Artigo 66.º

[...]

[...]

1 — O prazo de proferimento das decisões finais dos
júris não pode ser superior a 90 dias seguidos, contados
a partir da data limite para a apresentação das candidaturas.
2 — (Revogado.)

1 — Os docentes elaboram sumário de cada aula,
contendo a indicação da matéria leccionada com referência ao programa da unidade curricular, o qual é dado
a conhecer aos alunos através dos meios fixados em
regulamento da instituição de ensino superior.
2 — (Revogado.)

Artigo 61.º
Garantias de imparcialidade

É aplicável ao procedimento regulado na presente
subsecção o regime de garantias de imparcialidade previsto nos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento
Administrativo, com as necessárias adaptações.
Artigo 63.º
[...]

São deveres genéricos de todos os docentes, sem prejuízo de melhor explicitação em normas regulamentares
que, nesta matéria, sejam aprovadas pelas instituições
de ensino superior nos termos dos seus estatutos:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito
crítico, inventivo e criador dos estudantes, apoiando-os
e estimulando-os na sua formação cultural, científica,
profissional e humana;
c) Orientar e contribuir activamente para a formação
científica, técnica, cultural e pedagógica do pessoal
docente que consigo colabore, apoiando a sua formação
naqueles domínios;
d) Manter actualizados e desenvolver os seus conhecimentos culturais e científicos e efectuar trabalhos
de investigação, numa procura constante do progresso
científico e técnico e da satisfação das necessidades
sociais;
e) Desempenhar activamente as suas funções, nomeadamente elaborando e pondo à disposição dos alunos
materiais didácticos actualizados;
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
j) Melhorar a sua formação e desempenho pedagógico.

Artigo 67.º
[...]

1 — O pessoal docente de carreira exerce as suas
funções, em regra, em regime de dedicação exclusiva.
2 — O exercício de funções é realizado em regime
de tempo integral mediante manifestação do interessado
nesse sentido.
3 — À transição entre os regimes de dedicação exclusiva e de tempo integral aplica-se o disposto no Decreto-Lei n.º 145/87, de 24 de Março.
4 — O pessoal docente para além da carreira é contratado nos termos fixados pelo presente Estatuto.
Artigo 68.º
[...]

1 — Entende-se por regime de tempo integral aquele
que corresponde à duração semanal do trabalho para a
generalidade dos trabalhadores em regime de contrato
de trabalho em funções públicas.
2— .....................................
3 — Aos órgãos legal e estatutariamente competentes
da instituição de ensino superior compete definir as
medidas adequadas à efectivação do disposto nos números anteriores e ajuizar do cumprimento da obrigação
contratual neles fixada.
4— .....................................
5— .....................................
a) (Revogada.)
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 69.º
[...]

No regime de tempo parcial, o número total de horas
de serviço semanal, incluindo aulas, sua preparação e
apoio aos alunos, é contratualmente fixado.

Artigo 65.º

Artigo 70.º

Programa das unidades curriculares

[...]

1 — Os programas das unidades curriculares são
fixados de forma coordenada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes de cada instituição de ensino
superior.
2 — As instituições de ensino superior devem promover uma adequada divulgação dos programas das
unidades curriculares, bem como de toda a informação
a estes associada, designadamente objectivos, bibliografia e sistema de avaliação, através dos respectivos
sítios na Internet.
3 — (Revogado.)

1 — O regime de dedicação exclusiva implica a renúncia ao exercício de qualquer função ou actividade
remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício
de profissão liberal.
2— .....................................
3 — Não viola o disposto no n.º 1 a percepção de
remunerações decorrentes de:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Participação em avaliações e em júris de concursos ou de exames estranhos à instituição a que esteja
vinculado;
h) Elaboração de estudos ou pareceres mandados
executar por entidades oficiais nacionais, da União Europeia ou internacionais, ou no âmbito de comissões
constituídas por sua determinação;
i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino
superior pública diversa da instituição a que esteja vinculado, quando, com autorização prévia desta última, se realize para além do período semanal de trinta e cinco horas
de serviço e não exceda quatro horas semanais;
j) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição a que pertence e outras entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou
internacionais, quer no âmbito de projectos subsidiados
por quaisquer dessas entidades, desde que se trate de
actividades da responsabilidade da instituição e que os
encargos com as correspondentes remunerações sejam
satisfeitos através de receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento
aprovado pela própria instituição de ensino superior.
4— .....................................
Artigo 71.º
[...]

1 — Cada docente em regime de tempo integral
presta um número de horas semanais de serviço de
aulas ou seminários que lhe for fixado pelo órgão legal
e estatutariamente competente da instituição de ensino
superior, num mínimo de seis horas e num máximo de
nove, sem prejuízo, contudo, do disposto no artigo 6.º
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5 — (Revogado.)
6— .....................................
7 — O limite para a acumulação de funções ao abrigo
do disposto no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de Setembro, é de seis horas lectivas semanais.

j) Inspector-geral, subinspector-geral, secretário-geral,
secretário-geral-adjunto, director-geral, subdirector-geral, presidente, vice-presidente e vogal de conselho
directivo de instituto público ou equiparados;
l) Chefe da Casa Civil e assessor da Presidência da
República;
m) Chefe do gabinete e adjunto do gabinete de titulares dos demais órgãos de soberania;
n) Presidente de câmara municipal e vereador a tempo
inteiro;
o) Governador civil e vice-governador civil;
p) Chefe do gabinete ou membro do gabinete do
Procurador-Geral da República;
q) Funções, a tempo inteiro, em gabinete de membro
do Governo;
r) Assessor do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional;
s) Titular, em regime a tempo inteiro, de órgão de
gestão de instituições de ensino superior públicas;
t) Membro dos órgãos de administração das entidades
públicas empresariais;
u) Funções em organizações internacionais de que
Portugal seja membro, desde que autorizado nos termos
previstos na lei;
v) Desempenho de funções diplomáticas eventuais;
x) Funções sindicais dirigentes a tempo inteiro;
z) Director de hospital e director clínico de unidades
de cuidados de saúde onde tenha lugar o ensino do curso
de Medicina;
aa) Funções em institutos de ciência e tecnologia
nacionais, públicos ou privados de utilidade pública,
ou internacionais;
ab) Funções directivas em pessoas colectivas de direito privado de que façam parte instituições de ensino
superior ou instituições financiadoras ou integrantes do
sistema científico nacional.
2 — O tempo de serviço prestado nas situações
constantes do número anterior suspende a duração dos
vínculos contratuais e, a pedido do interessado, outras
obrigações que sejam previstas nos regulamentos da
respectiva instituição de ensino superior.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)

Artigo 73.º

Artigo 74.º

[...]

[...]

1 — Para além do que se encontre consagrado em
legislação própria, é equiparado, para todos os efeitos
legais, ao efectivo exercício de funções o serviço prestado pelo pessoal docente em alguma das seguintes
situações:
a) Presidente da República;
b) Membro do Governo;
c) Procurador-Geral da República e membro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República;
d) Provedor de Justiça e Provedor-Adjunto;
e) Deputado à Assembleia da República;
f) Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal
Constitucional;
g) Juiz do Supremo Tribunal Administrativo;
h) Deputado à Assembleia Legislativa da região autónoma;
i) Membro do Governo Regional;

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5 — O pessoal docente em regime de tempo parcial
aufere uma remuneração igual a uma percentagem do
vencimento para o regime de tempo integral correspondente à categoria e nível remuneratório para que é
convidado, proporcionada à percentagem desse tempo
contratualmente fixada.
6— .....................................
7— .....................................
Artigo 76.º
[...]

1— .....................................
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2 — O pessoal docente pode, ainda, gozar das licenças previstas para os restantes trabalhadores em
funções públicas.
Artigo 77.º
[...]

1— .....................................
2 — Podem ser concedidas licenças sabáticas parciais, não acumuláveis com as previstas no número
anterior, por períodos de seis meses após cada triénio
de efectivo serviço.
3 — O período de licença sabática não é considerado
para a contagem do sexénio ou triénio a que se referem
os números anteriores.
4 — Uma vez terminada a licença sabática a que
se referem os números anteriores, o professor contrai
a obrigação de, no prazo máximo de dois anos, apresentar ao conselho científico da instituição de ensino
superior os resultados do seu trabalho, sob pena de,
quando assim o não faça, vir a ser compelido a repor
as quantias correspondentes às remunerações auferidas
durante aqueles períodos.
5 — Independentemente do disposto nos números
anteriores, os professores em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral podem ser dispensados do
serviço docente, mediante decisão do órgão máximo da
instituição de ensino superior, sob proposta do conselho
científico, por períodos determinados, para a realização
de projectos de investigação ou extensão.
Artigo 80.º
[...]

1 — O pessoal docente:
a) Pode ser equiparado a bolseiro, no País ou no estrangeiro, pela duração que se revelar mais adequada ao
objectivo e com ou sem vencimento, nos termos de regulamento a aprovar pela instituição de ensino superior,
competindo a decisão ao órgão legal e estatutariamente
competente da instituição de ensino superior;
b) Pode candidatar-se a bolsas de estudo, no País
ou no estrangeiro, obtida a anuência do órgão legal e
estatutariamente competente da instituição de ensino
superior.
2 — Durante todo o período da equiparação a bolseiro, independentemente da respectiva duração, o bolseiro mantém todos os direitos inerentes ao efectivo
desempenho de serviço, designadamente o abono da
remuneração, salvo nos casos de equiparação a bolseiro
sem vencimento, e a contagem de tempo de serviço para
todos os efeitos legais.
3 — (Revogado.)
Artigo 82.º
Precedência

1 — As regras para efeitos de precedência entre os
docentes são fixadas em regulamento aprovado pelo
órgão legal e estatutariamente competente da instituição
de ensino superior.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)

Artigo 83.º
Aposentação e reforma

1 — O pessoal docente tem direito a aposentação ou
reforma nos termos da lei geral.
2 — Ao professor aposentado ou reformado por limite
de idade cabe a designação de professor jubilado.
3 — Os professores aposentados, reformados ou jubilados podem:
a) Ser orientadores de dissertações de mestrado e de
teses de doutoramento;
b) Ser membros dos júris para atribuição dos graus
de mestre e de doutor;
c) Ser membros dos júris para atribuição dos títulos
de agregado, de habilitação e de especialista;
d) Investigar em instituições de ensino superior ou
de investigação científica.
4 — Os professores aposentados, reformados ou jubilados podem, ainda, a título excepcional, quando se
revele necessário, tendo em consideração a sua especial
competência num determinado domínio:
a) Ser membros dos júris dos concursos abrangidos
pelo presente Estatuto, pelo Estatuto da Carreira do
Pessoal Docente do Ensino Superior Politécnico e pelo
Estatuto da Carreira de Investigação Científica;
b) Leccionar, em situações excepcionais, em instituições de ensino superior, não podendo, contudo,
satisfazer necessidades permanentes de serviço docente.
5 — Ao exercício das funções identificadas na alínea b) do número anterior, quando remunerado e em
situação de trabalho dependente, é aplicável o regime
constante, conforme o caso, do Estatuto da Aposentação
ou da legislação da segurança social, cabendo a autorização ao órgão legal e estatutariamente competente da
instituição de ensino superior em causa.
6 — Para efeitos de integração em júris de uma instituição de ensino superior, os professores aposentados,
reformados ou jubilados dessa instituição não são considerados membros externos.
Artigo 84.º
Número e percentagem de professores de carreira

1 — O conjunto dos professores catedráticos e dos
professores associados de carreira de cada instituição
de ensino superior deve representar entre 50 % e 70 %
do total dos professores de carreira.
2 — As instituições de ensino superior devem abrir os
concursos que assegurem progressivamente a satisfação
do disposto no número anterior.
3 — O disposto nos números anteriores deve aplicar-se, tendencialmente, a cada uma das unidades orgânicas
de ensino ou de ensino e investigação de cada instituição
de ensino superior.
4 — São critérios para a fixação a que se refere n.º 1
do artigo 120.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, os
expressamente previstos no presente Estatuto e, ainda,
os suportados nas melhores práticas relevantes, tendo
em conta a dimensão da instituição de ensino superior
por referência ao número de estudantes inscritos, ao número de diplomados, à oferta formativa e à capacidade
científica avaliada e reconhecida oficialmente.

5738

Diário da República, 1.ª série — N.º 168 — 31 de Agosto de 2009

5 — A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior considera, no âmbito dos processos de avaliação e acreditação das instituições e dos seus ciclos de
estudos, o cumprimento das regras a que se referem os
números anteriores.
6 — (Revogado.)
Artigo 85.º
Votação nominal justificada

As deliberações proferidas no âmbito da aplicação
do presente Estatuto são tomadas em votação nominal
justificada, não sendo permitidas abstenções.»

Artigo 36.º-A
Casos especiais de contratação

1 — Os docentes podem ser contratados para desenvolver a sua actividade:
a) Num conjunto de instituições de ensino superior;
b) Num consórcio de instituições de ensino superior.
2 — No caso previsto no número anterior, o contrato
é celebrado com uma das instituições integrantes do
conjunto ou do consórcio.
Artigo 36.º-B

Artigo 3.º

Nacionalidade dos docentes

Aditamento ao Estatuto da Carreira Docente Universitária

O pessoal docente abrangido pelo presente Estatuto
pode ter nacionalidade portuguesa ou estrangeira ou
ser apátrida.
Artigo 41.º-A

São aditados ao Estatuto os artigos 17.º-A, 17.º-B,
32.º-A, 33.º-A, 36.º-A, 36.º-B, 41.º-A, 62.º-A, 63.º-A,
74.º-A, 74.º-B, 74.º-C, 74.º-D, 77.º-A, 83.º-A e 84.º-A,
com a seguinte redacção:
«Artigo 17.º-A
Recrutamento de monitores

1 — Os monitores são recrutados, por convite, de entre estudantes de licenciatura ou de mestrado da própria
instituição de ensino superior ou de outra instituição de
ensino superior, universitária ou politécnica, pública
ou privada.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelos órgãos legal e
estatutariamente competentes da instituição de ensino
superior.
Artigo 17.º-B
Constituição de uma base de recrutamento

O regulamento de cada instituição de ensino superior
pode prever que o convite de pessoal especialmente
contratado seja precedido por um período de candidaturas, de forma a constituir uma base de recrutamento
de entre a qual se deve proceder à escolha através de
métodos de selecção objectivos.
Artigo 32.º-A
Casos especiais de contratação

No âmbito de acordos de colaboração de que a instituição de ensino superior seja parte, ou no quadro da
colaboração voluntária de docentes ou investigadores
de outras instituições nacionais, estrangeiras ou internacionais, podem ser contratadas, sem remuneração, para
o desempenho de funções docentes como professores
convidados ou assistentes convidados, individualidades
que satisfaçam os requisitos, respectivamente, do n.º 1
do artigo 15.º e do n.º 1 do artigo 16.º

Opositores ao concurso para professor auxiliar

Ao concurso para recrutamento de professores auxiliares podem candidatar-se os titulares do grau de
doutor.
Artigo 62.º-A
Transparência

1 — Os concursos realizados no âmbito do presente
Estatuto são divulgados através da sua publicação, com
a antecedência mínima de 30 dias úteis em relação à data
limite de apresentação das candidaturas:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na bolsa de emprego público;
c) No sítio da Internet da Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, I. P., nas línguas portuguesa e inglesa;
d) No sítio da Internet da instituição de ensino superior, nas línguas portuguesa e inglesa.
2 — A divulgação abrange toda a informação relevante constante do edital, incluindo a composição do
júri, os critérios de selecção e seriação e as datas de
realização das eventuais audições públicas a que se
refere a alínea b) do n.º 4 do artigo 50.º
3 — São nulos os concursos abertos em violação do
disposto nos números anteriores.
4 — A contratação de docentes ao abrigo do presente
Estatuto, por concurso ou por convite, é objecto de
publicação:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) No sítio da Internet da instituição de ensino superior.

Artigo 33.º-A

5 — Da publicação no sítio da Internet da instituição de ensino superior constam, obrigatoriamente, a
referência à publicação a que se referem os n.os 1 e 2,
bem como os fundamentos que conduziram à decisão,
incluindo os relatórios integrais que fundamentaram
os convites.
Artigo 63.º-A

Contratação de monitores

Propriedade intelectual

Os monitores são contratados a termo certo e em
regime de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino
superior.

1 — É especialmente garantida aos docentes a propriedade intelectual dos materiais pedagógicos produzidos no exercício das suas funções, sem prejuízo das
utilizações lícitas.
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2 — Os direitos previstos no número anterior não
impedem a livre utilização, sem quaisquer ónus, dos
referidos materiais pedagógicos, no processo de ensino
por parte da instituição de ensino superior ao serviço
da qual tenham sido produzidos, nem o respeito pelas
normas de partilha e livre disponibilização de recursos pedagógicos que a instituição decida subscrever.
Artigo 74.º-A
Avaliação do desempenho

1 — Os docentes estão sujeitos a um regime de avaliação do desempenho constante de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior, ouvidas as
organizações sindicais.
2 — A avaliação do desempenho constante do regulamento a que se refere o número anterior subordina-se
aos seguintes princípios:
a) Orientação, visando a melhoria da qualidade do
desempenho dos docentes;
b) Consideração de todas as vertentes da actividade
dos docentes enunciadas no artigo 4.º;
c) Consideração da especificidade de cada área disciplinar;
d) Consideração dos processos de avaliação conducentes à obtenção pelos docentes de graus e títulos
académicos no período em apreciação;
e) Consideração dos relatórios produzidos no período em apreciação no cumprimento de obrigações do
estatuto da carreira e a sua avaliação;
f) Responsabilização pelo processo de avaliação do
dirigente máximo da instituição de ensino superior;
g) Realização da avaliação pelos órgãos científicos
da instituição de ensino superior, através dos meios
considerados mais adequados, podendo recorrer à colaboração de peritos externos;
h) Participação dos órgãos pedagógicos da instituição
de ensino superior;
i) Realização periódica, pelo menos de três em três
anos;
j) Resultados da avaliação do desempenho expressa
numa menção reportada a uma escala não inferior a
quatro posições que claramente evidencie o mérito demonstrado;
l) Homologação dos resultados da avaliação do
desempenho pelo dirigente máximo da instituição de
ensino superior, assegurando um justo equilíbrio da distribuição desses resultados, em obediência ao princípio
da diferenciação do desempenho;
m) Previsão da audiência prévia dos interessados;
n) Previsão da possibilidade de os interessados impugnarem judicialmente, nos termos gerais, o acto de
homologação e a decisão sobre a reclamação.
Artigo 74.º-B
Efeitos da avaliação do desempenho

1 — A avaliação do desempenho positiva é uma das
condições que deve ser satisfeita para a:
a) Contratação por tempo indeterminado dos professores auxiliares;
b) Renovação dos contratos a termo certo dos docentes não integrados na carreira.

2 — A avaliação do desempenho tem ainda efeitos na
alteração de posicionamento remuneratório na categoria
do docente, nos termos previstos no artigo seguinte.
3 — Em caso de avaliação do desempenho negativa
durante o período de seis anos, é aplicável o regime
geral fixado na lei para o efeito.
Artigo 74.º-C
Alteração do posicionamento remuneratório

1 — A alteração do posicionamento remuneratório
tem lugar nos termos regulados por cada instituição de
ensino superior e realiza-se em função da avaliação do
desempenho.
2 — O montante máximo dos encargos financeiros que em cada ano pode ser afectado à alteração do
posicionamento remuneratório é fixado, anualmente,
por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração
Pública e do ensino superior, publicado no Diário da
República, em percentagem da massa salarial total do
pessoal docente da instituição.
3 — Na elaboração dos seus orçamentos anuais, as
instituições de ensino superior devem contemplar dotações previsionais adequadas às eventuais alterações
do posicionamento remuneratório dos seus docentes no
limite fixado nos termos do número anterior e das suas
disponibilidades orçamentais.
4 — O regulamento a que se refere o n.º 1 deve prever a obrigatoriedade de alteração do posicionamento
remuneratório sempre que um docente, no processo de
avaliação de desempenho, tenha obtido, durante um
período de seis anos consecutivos, a menção máxima.
Artigo 74.º-D
Cargos dirigentes

O exercício de cargos dirigentes ao abrigo do estatuto
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado não produz
quaisquer efeitos na carreira docente universitária, com
excepção dos seguintes:
a) Contagem de tempo na carreira e na categoria;
b) Dispensa de serviço obrigatória a que se refere o
n.º 2 do artigo 80.º do presente Estatuto;
c) Alteração do posicionamento remuneratório na
categoria detida, nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro.
Artigo 77.º-A
Dispensa especial de serviço

No termo do exercício de funções de direcção nas
instituições de ensino superior, ou de funções mencionadas no n.º 1 do artigo 73.º por período continuado
igual ou superior a três anos, o pessoal docente tem
direito a uma dispensa de serviço por um período não
inferior a seis meses nem superior a um ano, para efeitos
de actualização científica e técnica, a qual é requerida
obrigatoriamente e conta como serviço efectivo.
Artigo 83.º-A
Regulamentos

1 — O órgão legal e estatutariamente competente de
cada instituição de ensino superior aprova a regulamen-
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tação necessária à execução do presente Estatuto, a qual
abrange, designadamente, os procedimentos, as regras
de instrução dos processos e os prazos aplicáveis aos
concursos e convites, no quadro da necessária harmonização de regras gerais sobre a matéria.
2 — No que se refere aos concursos, os regulamentos
devem abranger a tramitação procedimental, designadamente as regras de instrução de candidaturas, os prazos,
os documentos a apresentar, os parâmetros de avaliação,
os métodos e critérios de selecção a adoptar e o sistema
de avaliação e de classificação final.
3 — Os regulamentos a aprovar pelas instituições
não podem afastar as disposições do presente Estatuto.
Artigo 84.º-A
Resolução alternativa de litígios

1 — Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos,
pode ser constituído tribunal arbitral para julgamento
de quaisquer litígios emergentes de relações reguladas
pelo presente Estatuto, inclusive as relativas à formação
dos contratos quando não estejam em causa direitos
indisponíveis e quando não resultem de acidente de
trabalho ou de doença profissional.
2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior
os casos em que existam contra-interessados, salvo se
estes aceitarem o compromisso arbitral.
3 — A outorga do compromisso arbitral por parte
das instituições de ensino superior compete ao órgão
máximo da instituição de ensino superior, nos termos
fixados nos respectivos estatutos.
4 — As instituições de ensino superior podem, ainda,
vincular-se genericamente a centros de arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir
os conflitos referidos no n.º 1, por meio de previsão no
regulamento a aprovar por cada instituição de ensino
superior, o qual estabelece o tipo e o valor máximo
dos litígios, conferindo aos interessados o poder de se
dirigirem a esses centros para a resolução de tais litígios.
5 — Sem prejuízo do disposto na lei e nos números
anteriores em matéria de arbitragem, são admitidos outros
mecanismos de resolução alternativa de litígios emergentes das relações jurídicas reguladas pelo presente Estatuto,
designadamente através da mediação e da consulta.
6 — Pode, designadamente, ser requerida pelas partes, no âmbito da consulta, a emissão de parecer por uma
comissão paritária constituída por dois representantes
da instituição de ensino superior e por dois representantes da associação sindical em que o docente esteja
inscrito.»
Artigo 4.º
Alterações sistemáticas

O capítulo III, o capítulo IV e a secção I do capítulo IV
do Estatuto passam a denominar-se, respectivamente, «Regime de vinculação do pessoal docente», «Concursos», e
«Concursos para recrutamento de professores catedráticos,
associados e auxiliares».
Artigo 5.º
Alterações terminológicas

1 — As referências feitas no Estatuto a «universidade»,
«instituto universitário», «instituição de ensino universi-

tário», «estabelecimento de ensino superior», «escola» e
«escola universitária não integrada» são substituídas pela
referência a «instituição de ensino superior».
2 — As referências feitas no Estatuto a «Ministro das
Finanças» e a «Ministro da Educação» são substituídas,
respectivamente, por referências a «membro do Governo
responsável pela área das finanças» e «membro do Governo
responsável pela área do ensino superior».
CAPÍTULO III
Regime transitório
Artigo 6.º
Regime de transição dos professores catedráticos e associados

1 — Os actuais professores catedráticos e associados
nomeados definitivamente transitam, sem outras formalidades, para o contrato de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado em
regime de tenure, nos termos do disposto no artigo 20.º do
Estatuto, na redacção dada pelo presente decreto-lei, mantendo os regimes de cessação, de reorganização de serviços
e colocação de pessoal em situação de mobilidade especial
e de protecção social próprios da nomeação definitiva.
2 — Os actuais professores catedráticos e associados
nomeados provisoriamente transitam, sem outras formalidades, para o contrato de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado em
período experimental.
3 — Para os efeitos do número anterior:
a) O período experimental tem a duração do período
de nomeação provisória previsto no regime vigente à data
do seu início;
b) O tempo já decorrido na situação de nomeação provisória é contabilizado no âmbito do período experimental;
c) Concluído o período experimental, aplicam-se as
regras constantes do n.º 3 do artigo 19.º do Estatuto, na
redacção dada pelo presente decreto-lei.
4 — Aos professores que se encontravam na situação
de nomeação provisória e que transitam para contrato por
tempo indeterminado em período experimental aplica-se
o disposto no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, por força do disposto no artigo 89.º
da mesma lei.
5 — Os professores catedráticos e associados a que
se refere o n.º 2 podem optar pela duração do período
experimental prevista no n.º 2 do artigo 19.º do Estatuto,
na redacção dada pelo presente decreto-lei.
6 — A opção a que se refere o número anterior é comunicada ao órgão máximo da instituição de ensino superior
no prazo de 30 dias após a data da entrada em vigor do
presente decreto-lei.
Artigo 7.º
Regime de transição dos professores auxiliares

1 — Os actuais professores auxiliares nomeados definitivamente transitam, sem outras formalidades, para o
contrato de trabalho em funções públicas na modalidade de
contrato por tempo indeterminado, mantendo os regimes de
cessação, de reorganização de serviços e de colocação de
pessoal em situação de mobilidade especial e de protecção
social próprios da nomeação definitiva.
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2 — Os actuais professores auxiliares providos provisoriamente transitam, sem outras formalidades, para
o regime de contrato de trabalho em funções públicas
na modalidade de contrato por tempo indeterminado em
período experimental.
3 — Para os efeitos do número anterior:
a) O período experimental tem a duração do período
de provimento provisório previsto no regime vigente à
data do seu início;
b) O tempo já decorrido na situação de provimento
provisório é contabilizado no âmbito do período experimental;
c) Concluído o período experimental, aplicam-se as
regras constantes do artigo 25.º do Estatuto, na redacção
dada pelo presente decreto-lei.

pelo que, obtido o grau de doutor, são, caso manifestem
essa vontade, contratados como professores auxiliares nos
termos do artigo 25.º do Estatuto, na redacção dada pelo
presente decreto-lei.
4 — O disposto no número anterior aplica-se igualmente àqueles que à data da entrada em vigor do presente
decreto-lei já tenham entregue a tese mas ainda não tenham
realizado as provas.
5 — Os actuais professores visitantes, professores convidados e assistentes convidados têm direito ao regime de
tempo integral ou de dedicação exclusiva até ao termo dos
contratos resultantes da aplicação dos números anteriores,
desde que satisfeitos os restantes requisitos legais.
Artigo 9.º
Regime de transição dos actuais leitores

4 — Aos professores que se encontravam na situação de
provimento provisório e que transitam para contrato por
tempo indeterminado em período experimental aplica-se
o disposto no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de Fevereiro, por força do disposto no n.º 3 do artigo 91.º da mesma lei.
5 — Os professores auxiliares a que se refere o n.º 2
podem optar pela duração do período experimental prevista
no artigo 25.º do Estatuto, na redacção dada pelo presente
decreto-lei.
6 — A opção a que se refere o número anterior é comunicada ao órgão máximo da instituição de ensino superior
no prazo de 30 dias após a data da entrada em vigor do
presente decreto-lei.
Artigo 8.º
Regime de transição dos actuais professores visitantes
e convidados, assistentes convidados e monitores

1 — Os actuais professores visitantes, professores convidados, assistentes convidados e monitores transitam,
sem outras formalidades, para o regime de contrato de
trabalho em funções públicas na modalidade de contrato a
termo resolutivo certo, ficando sujeitos às regras previstas
para estas categorias no Estatuto, na redacção dada pelo
presente decreto-lei.
2 — Para os efeitos do número anterior:
a) A duração do contrato é a do contrato administrativo
de provimento que actualmente detêm;
b) O tempo já decorrido na situação de contrato administrativo de provimento é contabilizado no âmbito do
novo contrato;
c) Aos professores convidados e assistentes convidados
é facultada a renovação do contrato, nos termos previstos
no Estatuto, na redacção anterior à do presente decreto-lei,
nas condições neste fixadas, até ao limite de cinco anos
após a data da entrada em vigor do presente decreto-lei,
aplicando-se-lhes igualmente o disposto no n.º 3 do artigo 26.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente
decreto-lei.
3 — Os assistentes convidados e os professores auxiliares convidados, com contrato em vigor na data da entrada
em vigor do presente decreto-lei que, no período de cinco
anos após essa data, venham a entregar a tese para obtenção
do grau de doutor e a requerer as provas para sua defesa
continuam a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 11.º
do Estatuto, na redacção anterior à do presente decreto-lei,

1 — Os actuais leitores, com contrato em vigor na data
de entrada em vigor do presente decreto-lei, transitam, sem
outras formalidades, para o regime de contrato de trabalho
em funções públicas na modalidade de contrato a termo
resolutivo certo.
2 — Para efeitos do número anterior:
a) A duração do contrato é a do contrato administrativo
de provimento que actualmente detêm;
b) O tempo já decorrido na situação de contrato administrativo de provimento é contabilizado no âmbito do
novo contrato;
c) É facultada a renovação do contrato nos termos
previstos no n.º 1 do artigo 33.º do Estatuto, na redacção
anterior à do presente decreto-lei, nas condições naquele
fixadas, até ao limite de seis anos.
3 — Os leitores têm direito ao regime de tempo integral ou de dedicação exclusiva até ao termo do contrato
resultante da aplicação dos números anteriores, desde que
satisfeitos os restantes requisitos legais.
Artigo 10.º
Regime de transição dos assistentes

1 — A categoria de assistente, com as funções previstas no artigo 7.º do Estatuto, na redacção anterior à do
presente decreto-lei, subsiste enquanto existirem trabalhadores que para ela tenham transitado nos termos do
presente artigo.
2 — Os assistentes com contrato em vigor na data de
entrada em vigor do presente decreto-lei transitam, sem
outras formalidades, para o regime de contrato de trabalho
em funções públicas na modalidade de contrato a termo
resolutivo certo.
3 — Para efeitos do número anterior:
a) A duração do contrato é a do contrato administrativo
de provimento precedente;
b) O tempo já decorrido na situação de contrato administrativo de provimento é contabilizado no âmbito do
novo contrato;
c) É facultada a prorrogação do contrato pelo período
previsto na parte final do n.º 1 do artigo 26.º do Estatuto, na
redacção anterior à do presente decreto-lei, nas condições
fixadas pelo n.º 2 do mesmo artigo;
d) É facultada a prorrogação prevista no n.º 3 do artigo 26.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente
decreto-lei, nas condições naquele fixadas;
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e) É facultada a prorrogação prevista no n.º 5 do artigo 26.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente
decreto-lei, nas condições por aquele fixadas;
f) É facultada a prorrogação prevista no artigo 5.º do
Decreto-Lei n.º 245/86, de 21 de Agosto, nas condições
por ele fixadas.
4 — Os assistentes a que se refere o n.º 2:
a) Têm direito ao regime de dedicação exclusiva até
ao termo do contrato, desde que satisfeitos os restantes
requisitos legais;
b) Beneficiam do disposto nos artigos 27.º e 81.º do
Estatuto, na redacção anterior à do presente decreto-lei.
5 — Os assistentes com contrato em vigor na data de
entrada em vigor do presente decreto-lei que, no período
de cinco anos após essa data, venham a entregar a tese
para a obtenção do grau de doutor e a requerer as provas
para a sua defesa continuam a beneficiar do disposto no
n.º 2 do artigo 11.º e no n.º 4 do artigo 26.º do Estatuto, na
redacção anterior à do presente decreto-lei, nas condições
neles fixadas, sendo, em consequência, caso manifestem
essa vontade, contratados como professores auxiliares nos
termos do artigo 25.º do Estatuto, na redacção dada pelo
presente decreto-lei.
6 — Se no termo do período a que se refere o número
anterior o assistente se encontrar a beneficiar do disposto
no artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 245/86, de 21 de Agosto,
aquele período é prolongado até ao termo da prorrogação
concedida.
7 — O disposto no n.º 5 aplica-se, igualmente, aos assistentes com contrato em vigor na data de entrada em vigor
do presente decreto-lei que nesta data já tenham entregue
a tese mas ainda não tenham realizado as provas.

e) É facultada a prorrogação prevista no n.º 4 do artigo 29.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente
decreto-lei, nas condições por aquele fixadas.
4 — Os assistentes estagiários a que se refere o n.º 1:
a) Têm direito ao regime de dedicação exclusiva até
ao termo do contrato, desde que satisfeitos os restantes
requisitos legais;
b) Beneficiam do disposto no artigo 81.º do Estatuto,
na redacção dada pelo presente decreto-lei.
5 — Os assistentes estagiários, com contrato em vigor
na data de entrada em vigor do presente decreto-lei, continuam a beneficiar do disposto no n.º 2 do artigo 12.º do
Estatuto, na redacção anterior à do presente decreto-lei,
nas condições naquele fixadas, sendo, em consequência,
caso manifestem essa vontade, contratados na categoria
subsistente de assistente.
6 — O contrato a que se refere o número anterior é
celebrado pelo prazo previsto na primeira parte do n.º 1
do artigo 26.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente decreto-lei, e não é passível de qualquer prorrogação.
7 — Os assistentes estagiários, com contrato em vigor
na data de entrada em vigor do presente decreto-lei, que, no
período de cinco anos após aquela data, venham a entregar
a tese para a obtenção do grau de doutor e a requerer as
provas para a sua defesa beneficiam do disposto no n.º 4 do
artigo 26.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente
decreto-lei, sendo, em consequência, caso tenham estado
vinculados à respectiva instituição de ensino superior durante, pelo menos, cinco anos e manifestem essa vontade,
contratados como professores auxiliares nos termos do
artigo 25.º do Estatuto, na redacção dada pelo presente
decreto-lei.
Artigo 12.º

Artigo 11.º

Anteriores assistentes ou assistentes convidados

Regime de transição dos actuais assistentes estagiários

Os que já tenham sido assistentes ou assistentes convidados e que, no período de três anos após a data de entrada
em vigor do presente decreto-lei, venham a entregar a tese
para a obtenção do grau de doutor e a requerer as provas
para a sua defesa continuam a beneficiar do disposto no
n.º 2 do artigo 11.º do Estatuto, na redacção anterior à
do presente decreto-lei, nas condições naquele fixadas,
sendo, em consequência, caso manifestem essa vontade,
contratados como professores auxiliares nos termos do
artigo 25.º do Estatuto, na redacção dada pelo presente
decreto-lei.

1 — A categoria de assistente estagiário, com as funções
previstas no artigo 7.º do Estatuto, na redacção anterior à
do presente decreto-lei, subsiste enquanto existirem trabalhadores que para ela tenham transitado nos termos do
presente artigo.
2 — Os assistentes estagiários, com contrato em vigor
na data de entrada em vigor do presente decreto-lei, transitam, sem outras formalidades, para o regime de contrato
de trabalho em funções públicas na modalidade de contrato
a termo resolutivo certo.
3 — Para efeitos do número anterior:
a) A duração do contrato é a do contrato administrativo
de provimento que actualmente detêm;
b) O tempo já decorrido na situação de contrato administrativo de provimento é contabilizado no âmbito do
novo contrato;
c) É facultada a renovação do contrato pelo período
previsto no n.º 1 do artigo 29.º do Estatuto, na redacção
anterior à do presente decreto-lei, nas condições naquele
fixadas;
d) É facultada a prorrogação prevista na alínea a) do
n.º 2 e no n.º 3 do artigo 29.º do Estatuto, na redacção anterior à do presente decreto-lei, nas condições por aqueles
fixadas;

Artigo 13.º
Processos de avaliação do desempenho

1 — O primeiro processo de avaliação do desempenho
tem lugar imediatamente após a entrada em vigor dos
regulamentos aprovados por cada instituição de ensino
superior ao abrigo do Estatuto, na redacção dada pelo
presente decreto-lei.
2 — Os regulamentos a que se refere o número anterior
são aprovados no prazo de seis meses após a entrada em
vigor do presente decreto-lei.
3 — A avaliação dos desempenhos ocorridos de 2004 a
2007 realiza-se, com as necessárias adaptações previstas
nos regulamentos a que se refere o n.º 1, nos termos do
artigo 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
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produzindo efeitos quanto à eventual alteração de posicionamento remuneratório.
4 — A avaliação dos desempenhos de 2008 e 2009 é
realizada através de ponderação curricular, nos termos
previstos nos regulamentos a que se refere o n.º 1.
Artigo 14.º
Regime de prestação de serviço

Na transição para o regime previsto pelo presente decreto-lei, o pessoal docente mantém o regime de prestação de
serviço que detém à data da entrada em vigor do mesmo.

Artigo 19.º
Aquisição de habilitações

1 — As instituições de ensino superior devem promover
a criação de condições para apoiar o processo de qualificação dos seus docentes integrados em programas de
doutoramento.
2 — A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior considera, no âmbito dos processos de avaliação
e acreditação das instituições e dos seus ciclos de estudos,
o cumprimento do disposto no número anterior.
Artigo 20.º

Artigo 15.º

Norma revogatória

Prazos contratuais

1 — São revogadas as alíneas d) e e) do artigo 2.º, os
artigos 7.º e 10.º, os n.os 2 e 3 do artigo 11.º, os artigos 12.º
e 13.º, o n.º 3 do artigo 14.º, o n.º 3 do artigo 15.º, o n.º 3
do artigo 16.º, os n.os 3, 4 e 5 do artigo 20.º, os artigos 21.º,
23.º, 24.º, 26.º a 29.º, o n.º 3 do artigo 30.º, os n.os 1 a 5 do
artigo 34.º, os artigos 35.º e 36.º, os n.os 2 e 3 do artigo 39.º,
os artigos 42.º a 44.º, os n.os 3 a 5 do artigo 45.º, os n.º 2 a 4
do artigo 46.º, os artigos 47.º a 49.º, o n.º 2 do artigo 51.º,
os artigos 52.º, 53.º a 60.º e 62.º, o n.º 3 do artigo 65.º,
o n.º 2 do artigo 66.º, a alínea a) do n.º 5 do artigo 68.º,
o n.º 5 do artigo 71.º, os n.os 3 e 4 do artigo 73.º, os artigos 75.º, 78.º e 79.º, o n.º 3 do artigo 80.º, os n.os 2 a 5 do
artigo 82.º, o n.º 6 do artigo 84.º e os artigos 81.º, 86.º a
104.º e 106.º a 108.º, todos do Estatuto.
2 — É revogada a secção II do capítulo IV do Estatuto.
3 — É revogado o Decreto-Lei n.º 245/86, de 21 de
Agosto, sem prejuízo do disposto na alínea f) do n.º 3 do
artigo 10.º
Artigo 21.º

O termo dos prazos contratuais estabelecidos nos artigos 8.º a 11.º não prejudica a celebração de um novo
contrato entre o mesmo docente e a mesma instituição de
ensino superior, nos termos do Estatuto na redacção dada
pelo presente decreto-lei.
Artigo 16.º
Suspensão de prazos

1 — Os prazos previstos no n.º 3 do artigo 8.º, no n.º 5
do artigo 10.º e no n.º 7 do artigo 11.º são suspensos durante as licenças por situação de risco clínico durante a
gravidez, por interrupção de gravidez, por adopção e licença parental em qualquer modalidade.
2 — O exercício das funções a que se refere o n.º 1
do artigo 73.º suspende os prazos previstos no n.º 3 do
artigo 8.º, no n.º 5 do artigo 10.º e no n.º 7 do artigo 11.º
para aqueles que, à data da entrada em vigor do presente
decreto-lei, estejam no desempenho das mesmas.
CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 17.º
Procedimentos pendentes

Até à sua integral conclusão, continuam a ser regulados
pela legislação vigente e aplicável ao tempo do seu início os procedimentos em curso em matéria de concursos
abertos ao abrigo do Estatuto na redacção anterior à do
presente decreto-lei.
Artigo 18.º
Concursos

1 — As instituições devem proceder à abertura dos concursos necessários a atingir o valor a que alude o artigo 84.º
do Estatuto, de forma a alcançar esse objectivo num prazo
não superior a cinco anos, de modo faseado e o mais célere
possível, sem prejuízo de uma distribuição equilibrada ao
longo daquele período.
2 — A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior considera, no âmbito dos processos de avaliação
e acreditação das instituições e dos seus ciclos de estudos,
o cumprimento do disposto no número anterior.

Republicação

1 — É republicado, em anexo ao presente decreto-lei,
do qual faz parte integrante, o Estatuto da Carreira Docente
Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de
13 de Novembro, com a redacção actual.
2 — É adoptado o presente do indicativo na redacção
de todas as disposições do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 448/79, de
13 de Novembro, com a redacção actual.
Artigo 22.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 1 de
Julho de 2009. — José Sócrates Carvalho Pinto de Sousa — Fernando Teixeira dos Santos — Alberto Bernardes
Costa — José Mariano Rebelo Pires Gago — José António
de Melo Pinto Ribeiro.
Promulgado em 20 de Agosto de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 20 de Agosto de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
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ANEXO

(republicação do Decreto-Lei n.º 448/79, de 13 de Novembro)

ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE UNIVERSITÁRIA

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — O Estatuto da Carreira Docente Universitária,
adiante designado por Estatuto, aplica-se ao pessoal docente das universidades, institutos universitários e escolas
universitárias não integradas em universidade, que adiante
se designam por instituições de ensino superior.
2 — Exceptua-se do âmbito de aplicação do presente
Estatuto:
a) O pessoal docente das escolas politécnicas integradas
em universidades;
b) O pessoal docente das escolas universitárias militares
e policiais, sem prejuízo das disposições que determinem
a sua aplicação.
CAPÍTULO I
Categorias e funções do pessoal docente
Artigo 2.º
Categorias

As categorias do pessoal docente abrangido por este
diploma são as seguintes:
a) Professor catedrático;
b) Professor associado;
c) Professor auxiliar;
d) (Revogada.)
e) (Revogada.)
Artigo 3.º
Pessoal especialmente contratado

1 — Além das categorias enunciadas no artigo anterior,
podem ainda ser contratadas para a prestação de serviço
docente individualidades, nacionais ou estrangeiras, de reconhecida competência científica, pedagógica ou profissional, cuja colaboração se revista de interesse e necessidade
inegáveis para a instituição de ensino superior em causa.
2 — As individualidades referidas no número precedente designam-se, consoante as funções para que são
contratadas, por professor convidado, assistente convidado
ou leitor, salvo quanto aos professores de instituições de
ensino superior estrangeiras, que são designados por professores visitantes.
3 — Podem ainda ser contratados como monitores estudantes de ciclos de estudos de licenciatura ou de mestrado
da própria instituição de ensino superior ou de outra instituição de ensino superior.
4 — São igualmente designados por professores visitantes as individualidades referidas no n.º 1 que sejam
investigadores de instituições científicas estrangeiras ou
internacionais.
Artigo 4.º
Funções dos docentes universitários

Cumpre, em geral, aos docentes universitários:
a) Realizar actividades de investigação científica, de
criação cultural ou de desenvolvimento tecnológico;

b) Prestar o serviço docente que lhes for distribuído e
acompanhar e orientar os estudantes;
c) Participar em tarefas de extensão universitária, de
divulgação científica e de valorização económica e social
do conhecimento;
d) Participar na gestão das respectivas instituições universitárias;
e) Participar em outras tarefas distribuídas pelos órgãos
de gestão competentes e que se incluam no âmbito da
actividade de docente universitário.
Artigo 5.º
Funções dos professores

1 — Ao professor catedrático são atribuídas funções
de coordenação da orientação pedagógica e científica de
uma disciplina, de um grupo de disciplinas ou de um departamento, consoante a estrutura orgânica da respectiva
instituição de ensino superior, competindo-lhe ainda, designadamente:
a) Reger disciplinas dos cursos de licenciatura, disciplinas em cursos de pós-graduação ou dirigir seminários;
b) Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas, bem como trabalhos de laboratório ou de campo,
não lhe sendo, no entanto, normalmente exigido serviço
docente em aulas ou trabalhos dessa natureza;
c) Coordenar, com os restantes professores do seu grupo
ou departamento, os programas, o estudo e a aplicação de
métodos de ensino e investigação relativos às disciplinas
desse grupo ou departamento:
d) Dirigir e realizar trabalhos de investigação;
e) Substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores catedráticos do seu grupo.
2 — Ao professor associado é atribuída a função de
coadjuvar os professores catedráticos, competindo-lhe,
além disso, nomeadamente:
a) Reger disciplinas dos cursos de licenciatura, disciplinas em cursos de pós-graduação, ou dirigir seminários;
b) Dirigir as respectivas aulas práticas ou teórico-práticas, bem como trabalhos de laboratório ou de campo,
e, quando as necessidades de serviço o imponham, reger
e acompanhar essas actividades;
c) Orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo
as linhas gerais previamente estabelecidas ao nível da respectiva disciplina, grupo de disciplinas ou departamento;
d) Colaborar com os professores catedráticos do seu grupo
na coordenação prevista na alínea c) do número anterior.
3 — Ao professor auxiliar cabe a leccionação de aulas
práticas ou teórico-práticas e a prestação de serviço em
trabalhos de laboratório ou de campo, em disciplinas dos
cursos de licenciatura e de pós-graduação e a regência
de disciplinas destes cursos, podendo ser-lhe igualmente
distribuído serviço idêntico ao dos professores associados, caso conte cinco anos de efectivo serviço como docente universitário e as condições de serviço o permitam.
Artigo 6.º
Serviço dos docentes

1 — Cada instituição de ensino superior aprova um
regulamento de prestação de serviço dos docentes, o qual
deve ter em consideração, designadamente:
a) Os princípios adoptados pela instituição na sua gestão
de recursos humanos;
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b) O plano de actividades da instituição;
c) O desenvolvimento da actividade científica;
d) Os princípios informadores do Processo de Bolonha.
2 — O regulamento de prestação de serviço dos docentes abrange todas as funções que lhes competem, nos
termos dos artigos 4.º e 5.º, e deve, designadamente, nos
termos por ele fixados:
a) Permitir que os professores de carreira, numa base
de equilíbrio plurianual, por um tempo determinado, se
possam dedicar, total ou parcialmente, a qualquer das componentes da actividade académica;
b) Permitir que os professores de carreira possam, a seu
pedido, participar noutras instituições, designadamente de
ciência e tecnologia, sem perda de direitos.
3 — A distribuição de serviço dos docentes é feita pelo
órgão legal e estatutariamente competente, de acordo com
o regulamento a que se refere o presente artigo.
4 — Compete a cada docente propor o quadro institucional que melhor se adeqúe ao exercício da investigação
que deve desenvolver.
Artigo 7.º
Funções dos assistentes e assistentes estagiários

(Revogado.)

Artigo 8.º

Funções do pessoal especialmente contratado

1 — Os professores visitantes e os professores convidados desempenham as funções correspondentes às de
categoria a que foram equiparados por via contratual.
2 — Aos assistentes convidados é atribuído o exercício das funções dos docentes sob a orientação de um
professor.
3 — Aos leitores são atribuídas as funções de regência
de disciplinas de línguas vivas, podendo também, com o
acordo destes e quando as necessidades de ensino manifesta e justificadamente o imponham, ser incumbidos pelos
conselhos científicos da regência de outras disciplinas dos
cursos de licenciatura.
4 — Aos monitores compete coadjuvar, sem os substituir, os restantes docentes, sob a orientação destes.
CAPÍTULO II
Recrutamento do pessoal docente
SECÇÃO I
Pessoal docente de carreira

Artigo 9.º
Recrutamento de professores catedráticos e associados

Os professores catedráticos e associados são recrutados
exclusivamente por concurso documental, nos termos do
presente Estatuto.
Artigo 10.º
Recrutamento por transferência

(Revogado.)

Artigo 11.º
Recrutamento de professores auxiliares

1 — Os professores auxiliares são recrutados exclusivamente por concurso documental, nos termos do presente
Estatuto.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
Artigo 12.º
Recrutamento de assistentes

(Revogado.)
Artigo 13.º
Recrutamento de assistentes estagiários

(Revogado.)
SECÇÃO II
Pessoal especialmente contratado

Artigo 14.º
Recrutamento de professores visitantes

1 — Os professores visitantes são recrutados, por convite, de entre professores ou investigadores de reconhecida
competência que em estabelecimentos de ensino superior
estrangeiros ou internacionais, ou em instituições científicas estrangeiras ou internacionais, exerçam funções
em área ou áreas disciplinares análogas àquelas a que o
recrutamento se destina.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito
por, pelo menos, dois professores da especialidade, que
tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos membros
do conselho científico em exercício efectivo de funções,
aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.
3 — (Revogado.)
Artigo 15.º
Recrutamento de professores convidados

1 — Os professores catedráticos convidados, os professores associados convidados e os professores auxiliares
convidados são recrutados, por convite, de entre individualidades, nacionais ou estrangeiras, cuja reconhecida
competência científica, pedagógica e ou profissional na
área ou áreas disciplinares em causa esteja comprovada
curricularmente.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito
por, pelo menos, dois professores da especialidade, que
tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos membros
do conselho científico em exercício efectivo de funções,
aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.
3 — (Revogado.)
4 — Fora dos casos em que, por despacho ministerial,
se vier a estabelecer limite mais elevado, o número máximo de professores catedráticos, associados e auxiliares
convidados e visitantes não pode, em cada instituição de
ensino superior, exceder um terço, respectivamente, do
número de professores catedráticos, associados e auxiliares
de carreira.
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Artigo 16.º
Recrutamento de assistentes convidados

1 — Os assistentes convidados são recrutados, por convite, de entre titulares do grau de mestre ou do grau de
licenciado e de currículo adequado.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes da instituição de ensino superior.
3 — (Revogado.)

3 — Quando a solução proposta pelo conselho científico
não coincida com a solicitada no acto de apresentação
da candidatura, os candidatos serão ouvidos por escrito.
CAPÍTULO III
Regime de vinculação do pessoal docente
SECÇÃO I
Pessoal docente de carreira

Artigo 17.º
Recrutamento de leitores

Artigo 19.º

1 — Os leitores são recrutados, por convite, de entre
titulares de qualificação superior, nacional ou estrangeira,
e de currículo adequado para o ensino de línguas estrangeiras.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes da instituição de ensino superior.
3 — Podem também desempenhar as funções de leitor individualidades estrangeiras designadas ao abrigo de
convenções internacionais ou de protocolos internacionais
nos termos fixados por estes.

Contratação de professores catedráticos e associados

Artigo 17.º-A
Recrutamento de monitores

1 — Os monitores são recrutados, por convite, de entre estudantes de licenciatura ou de mestrado da própria
instituição de ensino superior ou de outra instituição de
ensino superior, universitária ou politécnica, pública ou
privada.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes da instituição de ensino superior.
Artigo 17.º-B
Constituição de uma base de recrutamento

O regulamento de cada instituição de ensino superior
pode prever que o convite de pessoal especialmente contratado seja precedido por um período de candidaturas,
de forma a constituir uma base de recrutamento de entre
a qual se deve proceder à escolha através de métodos de
selecção objectivos.
Artigo 18.º
Candidatura a docente convidado

1 — Sem prejuízo do disposto no presente Estatuto
acerca do recrutamento de professores, assistentes convidados, leitores e monitores, podem as individualidades, cujo
currículo científico, pedagógico ou profissional possa suscitar o interesse das instituições de ensino superior, apresentar junto destas instituições, até 31 de Março de cada
ano, a sua candidatura ao exercício de funções docentes,
com ou sem indicação da categoria para a qual, mediante
equiparação contratual, entendam dever ser convidadas.
2 — Quando as necessidades de serviço e o mérito dos
currículos apresentados o justifiquem, os conselhos científicos podem decidir proceder à apreciação das candidaturas, seguindo os trâmites fixados neste diploma para o
recrutamento de docentes convidados.

1 — Os professores catedráticos e associados são contratados por tempo indeterminado.
2 — Se o contrato referido no número anterior não for
precedido por um contrato por tempo indeterminado como
professor das carreiras docentes do ensino universitário ou
do ensino politécnico ou como investigador da carreira
de investigação científica, o mesmo tem o período experimental de um ano.
3 — Findo o período experimental, e em função de
avaliação específica da actividade desenvolvida realizada
de acordo com critérios fixados pelo órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino superior,
o contrato passa a contrato por tempo indeterminado em
regime de tenure, nos termos do artigo seguinte, salvo se
o órgão máximo da instituição de ensino superior, sob
proposta fundamentada aprovada por maioria de dois terços
do órgão científico legal e estatutariamente competente,
decidir no sentido da sua cessação, decisão que deve ser
comunicada ao professor até 90 dias antes do termo daquele período.
4 — Na situação de cessação prevista no número
anterior, e sendo o caso, o docente regressa à situação
jurídico-funcional de que era titular antes do período experimental, quando constituída e consolidada por tempo
indeterminado.
Artigo 20.º
Estatuto reforçado de estabilidade no emprego

1 — Os professores catedráticos e os professores associados beneficiam, nos termos do artigo 50.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e do presente Estatuto,
de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego (tenure) que se traduz na garantia da manutenção do posto
de trabalho, na mesma categoria e carreira ainda que em
instituição diferente, nomeadamente no caso de reorganização da instituição de ensino superior a que pertencem
que determine a cessação das respectivas necessidades.
2 — Os professores associados com contrato por tempo
indeterminado em regime de tenure, quando contratados
como professores catedráticos, mantêm o contrato de trabalho por tempo indeterminado no mesmo regime.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
Artigo 21.º
Conclusão do processo de nomeação definitiva
de professores catedráticos e associados

(Revogado.)
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Artigo 22.º

Artigo 28.º

Período experimental

Colocação noutras funções públicas

1 — Aos períodos experimentais previstos nos contratos dos professores catedráticos, associados e auxiliares é
exclusivamente aplicável o disposto no presente Estatuto.
2 — Durante o período experimental não pode haver
lugar a cessação do contrato por iniciativa da instituição
de ensino superior, salvo na sequência de procedimento
disciplinar.
3 — O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído com manutenção do contrato de trabalho
por tempo indeterminado é contado, para todos os efeitos
legais, na carreira e na categoria em causa.
4 — O tempo de serviço decorrido no período experimental que se tenha concluído sem manutenção do contrato
de trabalho por tempo indeterminado é contado, sendo
o caso, na carreira e na categoria às quais o trabalhador
regressa.
Artigo 23.º
Caso de nomeação inicial e definitiva de professores catedráticos

(Revogado.)
Artigo 24.º
Obrigação decorrente da nomeação definitiva

(Revogado.)

(Revogado.)
Artigo 29.º
Provimento de assistentes estagiários

(Revogado.)
SECÇÃO II
Pessoal especialmente contratado

Artigo 30.º
Contratação de professores visitantes

1 — Os professores visitantes são contratados a termo
certo e em regime de dedicação exclusiva, de tempo integral ou de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior.
2 — Quando os professores visitantes são contratados
em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral ou
em dedicação exclusiva, a duração do contrato, incluindo
as renovações, não pode exceder quatro anos.
3 — (Revogado.)

Artigo 25.º

Artigo 31.º

Contratação de professores auxiliares

Contratação de professores convidados

1 — Os professores auxiliares são contratados por
tempo indeterminado com um período experimental de
cinco anos, findo o qual, em função de avaliação específica da actividade desenvolvida realizada de acordo com
critérios fixados pelo órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino superior e sob proposta
fundamentada aprovada por maioria de dois terços desse
mesmo órgão:

1 — Os professores convidados são contratados a termo
certo e em regime de tempo parcial, nos termos da lei e
de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino
superior.
2 — Se, excepcionalmente, e nos termos do regulamento
respectivo, forem contratados em regime de dedicação
exclusiva ou de tempo integral, o contrato e as suas renovações não podem ter uma duração superior a quatro anos.

a) É mantido o contrato por tempo indeterminado; ou
b) Após um período suplementar de seis meses, de que
o docente pode prescindir, querendo, cessa a relação contratual, regressando o docente, se for caso disso, à situação
jurídico-funcional de que era titular antes do período experimental, quando constituída e consolidada por tempo
indeterminado.
2 — A decisão a que se refere o número anterior é comunicada ao professor até seis meses antes do termo do
período experimental.
3 — Em caso de incumprimento, total ou parcial, do
prazo estipulado no número anterior, a instituição de ensino
superior fica obrigada a pagar ao docente uma indemnização de valor igual à remuneração base correspondente
ao período de antecedência em falta quando haja cessação
da relação contratual.
Artigo 26.º
Provimento de assistentes

(Revogado.)
Artigo 27.º
Dispensa de serviço docente dos assistentes

(Revogado.)

Artigo 32.º
Contratação de assistentes convidados

1 — Os assistentes convidados são contratados a termo
certo e em regime de dedicação exclusiva, de tempo integral ou de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior.
2 — A contratação em regime de dedicação exclusiva,
de tempo integral ou de tempo parcial igual ou superior a
60 %, só pode ter lugar quando aberto concurso para categoria da carreira este tenha ficado deserto ou não tenha
sido possível preencher todos os lugares postos a concurso
por não existirem candidatos aprovados em número suficiente que reunissem as condições de admissão a esse
concurso.
3 — Em regime de dedicação exclusiva ou de tempo
integral, o contrato e as suas renovações não podem ter uma
duração superior a quatro anos, não podendo ser celebrado
novo contrato nesses regimes entre a mesma instituição de
ensino superior e a mesma pessoa.
4 — Aos assistentes convidados em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral deve ser assegurada a
participação em programas de investigação da instituição
de ensino superior em que prestam serviço ou de outra
instituição de ensino superior ou de investigação.
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Artigo 32.º-A
Casos especiais de contratação

No âmbito de acordos de colaboração de que a instituição de ensino superior seja parte, ou no quadro da colaboração voluntária de docentes ou investigadores de outras
instituições nacionais, estrangeiras ou internacionais, podem ser contratadas, sem remuneração, para o desempenho de funções docentes como professores convidados ou
assistentes convidados, individualidades que satisfaçam
os requisitos, respectivamente, do n.º 1 do artigo 15.º e do
n.º 1 do artigo 16.º

2 — No caso previsto no número anterior, o contrato é
celebrado com uma das instituições integrantes do conjunto
ou do consórcio.
Artigo 36.º-B
Nacionalidade dos docentes

O pessoal docente abrangido pelo presente Estatuto
pode ter nacionalidade portuguesa ou estrangeira ou ser
apátrida.
CAPÍTULO IV
Concursos

Artigo 33.º

SECÇÃO I

Contratação de leitores

Concursos para recrutamento de professores catedráticos,
associados e auxiliares

1 — Os leitores são contratados a termo certo e em
regime de dedicação exclusiva, de tempo integral ou de
tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a aprovar
por cada instituição de ensino superior.
2 — Em regime de dedicação exclusiva ou de tempo
integral, o contrato e as suas renovações não podem ter
uma duração superior a quatro anos.
Artigo 33.º-A
Contratação de monitores

Os monitores são contratados a termo certo e em regime
de tempo parcial, nos termos da lei e de regulamento a
aprovar por cada instituição de ensino superior.
SECÇÃO III
Disposições comuns

Artigo 34.º
Individualidades residentes no estrangeiro

1 — (Revogado.)
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
6 — As individualidades com residência permanente no
estrangeiro que forem contratadas como professor convidado ou assistente convidado têm direito ao pagamento das
viagens e ao subsídio de deslocação fixados pelo despacho
a que se refere o n.º 6 do artigo 74.º
Artigo 35.º
Regularização dos processos de provimento

(Revogado.)
Artigo 36.º
Rescisão contratual

(Revogado.)
Artigo 36.º-A
Casos especiais de contratação

1 — Os docentes podem ser contratados para desenvolver a sua actividade:
a) Num conjunto de instituições de ensino superior;
b) Num consórcio de instituições de ensino superior.

Artigo 37.º
Condições dos concursos

1 — Os concursos para recrutamento de professores
catedráticos, associados e auxiliares são internacionais e
abertos para uma área ou áreas disciplinares a especificar
no aviso de abertura.
2 — A especificação da área ou áreas disciplinares não
deve ser feita de forma restritiva, que estreite de forma
inadequada o universo dos candidatos.
3 — O factor experiência docente não pode ser critério
de exclusão e, quando considerado no âmbito do concurso,
não se pode restringir à experiência numa determinada
instituição ou conjunto de instituições.
Artigo 38.º
Finalidade dos concursos

1 — Os concursos para professores catedráticos, associados e auxiliares destinam-se a averiguar a capacidade e
o desempenho dos candidatos nos diferentes aspectos que,
nos termos do artigo 4.º, integram o conjunto das funções
a desempenhar.
2 — São, designadamente, apreciados, nos termos do
n.º 6 do artigo 50.º, o desempenho científico, a capacidade
pedagógica e o desempenho noutras actividades relevantes
para a missão da instituição de ensino superior.
Artigo 39.º
Órgão máximo da instituição de ensino superior

1 — Compete ao órgão máximo da instituição de ensino
superior, nos termos fixados nos respectivos estatutos:
a) A decisão de abrir concurso;
b) A homologação das deliberações finais dos júris dos
concursos;
c) A decisão final sobre a contratação.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — A prática dos actos a que se refere o n.º 1 depende,
nos termos da lei, da existência de cabimento orçamental.
Artigo 40.º
Opositores ao concurso para professor catedrático

Ao concurso para recrutamento de professores catedráticos podem candidatar-se os titulares do grau de doutor

5749

Diário da República, 1.ª série — N.º 168 — 31 de Agosto de 2009
há mais de cinco anos igualmente detentores do título de
agregado.
Artigo 41.º
Opositores ao concurso para professor associado

Ao concurso para recrutamento de professores associados podem candidatar-se os titulares do grau de doutor há
mais de cinco anos.

c) Serem todos pertencentes à área ou áreas disciplinares
para que é aberto o concurso;
d) Serem compostos maioritariamente por individualidades externas à instituição de ensino superior.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)

Artigo 41.º-A

Artigo 47.º

Opositores ao concurso para professor auxiliar

Apreciação prévia dos elementos curriculares dos candidatos

Ao concurso para recrutamento de professores auxiliares
podem candidatar-se os titulares do grau de doutor.

(Revogado.)
Artigo 48.º

Artigo 42.º
Documentos com que é instruído o requerimento de admissão

(Revogado.)

Primeira reunião do júri

(Revogado.)

Artigo 43.º

Artigo 49.º

Despacho ministerial de admissão ou não admissão

Ordenação dos candidatos

(Revogado.)

(Revogado.)
Artigo 44.º

Artigo 50.º

Documentação a apresentar pelos candidatos admitidos

(Revogado.)
Artigo 45.º
Nomeação dos júris

1 — Os júris dos concursos são nomeados por despacho
do órgão máximo da instituição de ensino superior, nos
termos fixados pelos respectivos estatutos.
2 — Quando a instituição de ensino superior não esteja
habilitada a conferir o grau de doutor na área ou áreas disciplinares para que o concurso é aberto, o júri é nomeado
sob proposta do Conselho de Reitores das Universidades
Portuguesas.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
Artigo 46.º
Composição dos júris

1 — A composição dos júris dos concursos a que se
refere a presente secção obedece, designadamente, às seguintes regras:
a) Serem constituídos:
i) Por docentes de instituições de ensino superior universitárias nacionais públicas pertencentes a categoria superior
àquela para que é aberto concurso ou à própria categoria
quando se trate de concurso para professor catedrático;
ii) Por outros professores ou investigadores, nacionais
ou estrangeiros, com aplicação, com as devidas adaptações,
da regra constante da subalínea anterior;
iii) Por especialistas de reconhecido mérito, nacionais
ou estrangeiros, de instituições públicas ou privadas, tendo
em consideração a sua qualificação académica e a sua
especial competência no domínio em causa;
b) Serem em número não inferior a cinco nem superior
a nove;

Funcionamento dos júris

1 — Os júris:
a) São presididos pelo órgão máximo da instituição
de ensino superior ou por um professor da instituição de
ensino superior por ele nomeado;
b) Deliberam através de votação nominal fundamentada
nos critérios de selecção adoptados e divulgados, não sendo
permitidas abstenções;
c) Só podem deliberar quando estiverem presentes pelo
menos dois terços dos seus vogais e quando a maioria dos
vogais presentes for externa;
2 — O presidente do júri tem voto de qualidade e só
vota:
a) Quando seja professor ou investigador da área ou
áreas disciplinares para que o concurso foi aberto; ou
b) Em caso de empate.
3 — As reuniões do júri de natureza preparatória da
decisão final:
a) Podem ser realizadas por teleconferência;
b) Podem, excepcionalmente, por iniciativa do seu presidente, ser dispensadas sempre que, ouvidos, por escrito,
num prazo por este fixado, nenhum dos vogais solicite
tal realização e todos se pronunciem no mesmo sentido.
4 — Sempre que entenda necessário, o júri pode:
a) Solicitar aos candidatos a entrega de documentação
complementar relacionada com o currículo apresentado;
b) Decidir promover audições públicas, em igualdade
de circunstâncias para todos os candidatos.
5 — Das reuniões do júri são lavradas actas contendo,
designadamente, um resumo do que nelas tenha ocorrido,
bem como os votos emitidos por cada um dos seus membros e respectiva fundamentação.
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6 — O júri deve proceder à apreciação fundamentada,
por escrito, em documentos por ele elaborados e aprovados
e integrados nas suas actas:
a) Do desempenho científico do candidato com base na
análise dos trabalhos constantes do currículo, designadamente dos que hajam sido seleccionados pelo candidato
como mais representativos, nomeadamente no que respeita
à sua contribuição para o desenvolvimento e evolução da
área disciplinar;
b) Da capacidade pedagógica do candidato, tendo designadamente em consideração, quando aplicável, a análise
da sua prática pedagógica anterior;
c) De outras actividades relevantes para a missão da
instituição de ensino superior que hajam sido desenvolvidas pelo candidato.

Artigo 58.º
Âmbito das provas

(Revogado.)
Artigo 59.º
Regime de prestação das provas

(Revogado.)
Artigo 60.º
Classificação das provas

(Revogado.)
SECÇÃO III

7 — Considerando os aspectos a que se referem os números anteriores, o júri deve proceder à elaboração de uma
lista ordenada dos candidatos que hajam sido aprovados
em mérito absoluto.
Artigo 51.º
Prazo de proferimento da decisão

1 — O prazo de proferimento das decisões finais dos
júris não pode ser superior a 90 dias seguidos, contados
a partir da data limite para a apresentação das candidaturas.
2 — (Revogado.)
Artigo 52.º
Forma da decisão e do resultado do concurso

(Revogado.)

Artigo 61.º
Garantias de imparcialidade

É aplicável ao procedimento regulado na presente subsecção o regime de garantias de imparcialidade previsto
nos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento Administrativo, com as necessárias adaptações.
Artigo 62.º
Irrecorribilidade

(Revogado.)
Artigo 62.º-A
Transparência

SECÇÃO II
Provas de aptidão pedagógica e capacidade científica

(Revogada.)
Artigo 53.º
Finalidade das provas

(Revogado.)
Artigo 54.º
Requerimento de admissão

(Revogado.)
Artigo 55.º
Trâmites necessários à constituição do júri

(Revogado.)
Artigo 56.º
Júri das provas

(Revogado.)
Artigo 57.º
Datas da primeira reunião do júri e das provas

(Revogado.)

Disposições comuns

1 — Os concursos realizados no âmbito do presente
Estatuto são divulgados através da sua publicação, com
a antecedência mínima de 30 dias úteis em relação à data
limite de apresentação das candidaturas:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na bolsa de emprego público;
c) No sítio da Internet da Fundação para a Ciência e a
Tecnologia, I. P., nas línguas portuguesa e inglesa;
d) No sítio da Internet da instituição de ensino superior,
nas línguas portuguesa e inglesa.
2 — A divulgação abrange toda a informação relevante
constante do edital, incluindo a composição do júri, os
critérios de selecção e seriação e as datas de realização
das eventuais audições públicas a que se refere a alínea b)
do n.º 4 do artigo 50.º
3 — São nulos os concursos abertos em violação do
disposto nos números anteriores.
4 — A contratação de docentes ao abrigo do presente
Estatuto, por concurso ou por convite, é objecto de publicação:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) No sítio da Internet da instituição de ensino superior.
5 — Da publicação no sítio da Internet da instituição
de ensino superior constam, obrigatoriamente, a referência à publicação a que se referem os n.os 1 e 2, bem como
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os fundamentos que conduziram à decisão, incluindo os
relatórios integrais que fundamentaram os convites.
CAPÍTULO V
Deveres e direitos do pessoal docente
Artigo 63.º
Deveres do pessoal docente

São deveres genéricos de todos os docentes, sem prejuízo de melhor explicitação em normas regulamentares
que, nesta matéria, sejam aprovadas pelas instituições de
ensino superior nos termos dos seus estatutos:
a) Desenvolver permanentemente uma pedagogia dinâmica e actualizada;
b) Contribuir para o desenvolvimento do espírito crítico, inventivo e criador dos estudantes, apoiando-os e
estimulando-os na sua formação cultural, científica, profissional e humana;
c) Orientar e contribuir activamente para a formação
científica, técnica, cultural e pedagógica do pessoal docente
que consigo colabore, apoiando a sua formação naqueles
domínios;
d) Manter actualizados e desenvolver os seus conhecimentos culturais e científicos e efectuar trabalhos de investigação, numa procura constante do progresso científico e
técnico e da satisfação das necessidades sociais;
e) Desempenhar activamente as suas funções, nomeadamente elaborando e pondo à disposição dos alunos
materiais didácticos actualizados;
f) Cooperar interessadamente nas actividades de extensão da escola, como forma de apoio ao desenvolvimento
da sociedade em que essa acção se projecta;
g) Prestar o seu contributo ao funcionamento eficiente e
produtivo da escola, assegurando o exercício das funções
para que hajam sido eleitos ou designados ou dando cumprimento às acções que lhes hajam sido cometidas pelos
órgãos competentes, dentro do seu horário de trabalho e
no domínio científico-pedagógico em que a sua actividade
se exerça;
h) Conduzir com rigor científico a análise de todas as
matérias, sem prejuízo da liberdade de orientação e de
opinião consagrada no artigo seguinte;
i) Colaborar com as autoridades competentes e com os
órgãos interessados no estudo e desenvolvimento do ensino
e da investigação, com vista a uma constante satisfação das
necessidades e fins conducentes ao progresso da sociedade
portuguesa;
j) Melhorar a sua formação e desempenho pedagógico.
Artigo 63.º-A
Propriedade intelectual

1 — É especialmente garantida aos docentes a propriedade intelectual dos materiais pedagógicos produzidos no
exercício das suas funções, sem prejuízo das utilizações
lícitas.
2 — Os direitos previstos no número anterior não impedem a livre utilização, sem quaisquer ónus, dos referidos
materiais pedagógicos, no processo de ensino por parte da
instituição de ensino superior ao serviço da qual tenham
sido produzidos, nem o respeito pelas normas de partilha

e livre disponibilização de recursos pedagógicos que a
instituição decida subscrever.
Artigo 64.º
Liberdade de orientação e de opinião científica

O pessoal docente goza da liberdade de orientação e de
opinião científica na leccionação das matérias ensinadas,
no contexto dos programas resultantes da coordenação a
que se refere o artigo seguinte.
Artigo 65.º
Programa das unidades curriculares

1 — Os programas das unidades curriculares são fixados
de forma coordenada pelos órgãos legal e estatutariamente
competentes de cada instituição de ensino superior.
2 — As instituições de ensino superior devem promover
uma adequada divulgação dos programas das unidades
curriculares, bem como de toda a informação a estes associada, designadamente objectivos, bibliografia e sistema
de avaliação, através dos respectivos sítios na Internet.
3 — (Revogado.)
Artigo 66.º
Sumários

1 — Os docentes elaboram sumário de cada aula, contendo a indicação da matéria leccionada com referência ao
programa da unidade curricular, o qual é dado a conhecer
aos alunos através dos meios fixados em regulamento da
instituição de ensino superior.
2 — (Revogado.)
Artigo 67.º
Regimes de prestação de serviço

1 — O pessoal docente de carreira exerce as suas funções, em regra, em regime de dedicação exclusiva.
2 — O exercício de funções é realizado em regime de
tempo integral mediante manifestação do interessado nesse
sentido.
3 — À transição entre os regimes de dedicação exclusiva e de tempo integral aplica-se o disposto no Decreto-Lei
n.º 145/87, de 24 de Março.
4 — O pessoal docente para além da carreira é contratado nos termos fixados pelo presente Estatuto.
Artigo 68.º
Regime de tempo integral

1 — Entende-se por regime de tempo integral aquele
que corresponde à duração semanal do trabalho para a
generalidade dos trabalhadores em regime de contrato de
trabalho em funções públicas.
2 — A duração do trabalho a que se refere o número anterior compreende o exercício de todas as funções fixadas
no capítulo I deste diploma, incluindo o tempo de trabalho
prestado fora da instituição de ensino superior que seja
inerente ao cumprimento daquelas funções.
3 — Aos órgãos legal e estatutariamente competentes da
instituição de ensino superior compete definir as medidas
adequadas à efectivação do disposto nos números anteriores e ajuizar do cumprimento da obrigação contratual
neles fixada.
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4 — Pelo exercício das funções a que se referem os
números anteriores, os docentes em tempo integral não
poderão auferir outras remunerações, qualquer que seja a
sua natureza, sob pena de procedimento disciplinar.
5 — Exceptuam-se do disposto no número anterior os
abonos respeitantes a:
a) (Revogada.)
b) Ajudas de custo;
c) Despesas de deslocação.
Artigo 69.º
Regime de tempo parcial

No regime de tempo parcial, o número total de horas de
serviço semanal, incluindo aulas, sua preparação e apoio
aos alunos, é contratualmente fixado.
Artigo 70.º
Dedicação exclusiva

1 — O regime de dedicação exclusiva implica a renúncia ao exercício de qualquer função ou actividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de
profissão liberal.
2 — A violação do compromisso referido no número anterior implica a reposição das importâncias efectivamente
recebidas correspondentes à diferença entre o regime de
tempo integral e o regime de dedicação exclusiva, para
além da eventual responsabilidade disciplinar.
3 — Não viola o disposto no n.º 1 a percepção de remunerações decorrentes de:
a) Direitos de autor;
b) Realização de conferências, palestras, cursos breves
e outras actividades análogas;
c) Ajudas de custo;
d) Despesas de deslocação;
e) Desempenho de funções em órgãos da instituição a
que esteja vinculado;
f) Participação em órgãos consultivos de instituição
estranha àquela a que pertença, desde que com a anuência
prévia desta última e quando a forma de remuneração seja
exclusivamente a de senhas de presença;
g) Participação em avaliações e em júris de concursos ou
de exames estranhos à instituição a que esteja vinculado;
h) Elaboração de estudos ou pareceres mandados executar por entidades oficiais nacionais, da União Europeia
ou internacionais, ou no âmbito de comissões constituídas
por sua determinação;
i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino
superior pública diversa da instituição a que esteja vinculado, quando, com autorização prévia desta última, se
realize para além do período semanal de trinta e cinco horas
de serviço e não exceda quatro horas semanais;
j) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos
entre a instituição a que pertence e outras entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais,
quer no âmbito de projectos subsidiados por quaisquer
dessas entidades, desde que se trate de actividades da responsabilidade da instituição e que os encargos com as
correspondentes remunerações sejam satisfeitos através
de receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos de regulamento aprovado pela própria
instituição de ensino superior.

4 — A percepção da remuneração prevista na alínea j)
do número anterior só pode ter lugar quando a actividade
exercida tiver nível científico ou técnico previamente reconhecido pelo órgão de direcção da instituição de ensino
superior como adequado à natureza, dignidade e funções
destas últimas e quando as obrigações decorrentes do contrato ou da aceitação do subsídio não impliquem uma
relação estável.
Artigo 71.º
Serviço docente

1 — Cada docente em regime de tempo integral presta
um número de horas semanais de serviço de aulas ou seminários que lhe for fixado pelo órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino superior, num
mínimo de seis horas e num máximo de nove, sem prejuízo,
contudo, do disposto no artigo 6.º
2 — Quando tal se justifique, pode ser excedido o limite
que concretamente tenha sido fixado nos termos do número anterior, contabilizando-se, nesta hipótese, o tempo
despendido pelo respectivo docente, o qual, se assim o
permitirem as condições de serviço, pode vir a ser dispensado do serviço de aulas correspondente noutros períodos
do ano lectivo.
3 — Para além do tempo de leccionação de aulas, o
horário de serviço docente integra a componente relativa
a serviço de assistência a alunos, devendo este, em regra,
corresponder a metade daquele tempo.
4 — Aos monitores cabe prestar o máximo de seis horas
semanais de serviço.
5 — (Revogado.)
6 — É considerada como serviço docente a regência de
cursos livres sobre matérias de interesse científico para a
instituição de ensino superior não incluídas no respectivo
quadro de disciplinas, desde que autorizadas pelo conselho
científico.
7 — O limite para a acumulação de funções ao abrigo
do disposto no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 62/2007, de
10 de Setembro, é de seis horas lectivas semanais.
Artigo 72.º
Serviço docente nocturno

1 — Considera-se serviço docente nocturno o que for
prestado em aulas para além das 20 horas.
2 — Cada hora lectiva nocturna corresponde, para todos
os efeitos, a hora e meia lectiva diurna, excepto no que se
refere à aplicação do artigo 69.º
Artigo 73.º
Serviço prestado em outras funções públicas

1 — Para além do que se encontre consagrado em legislação própria, é equiparado, para todos os efeitos legais,
ao efectivo exercício de funções, o serviço prestado pelo
pessoal docente em alguma das seguintes situações:
a) Presidente da República;
b) Membro do Governo;
c) Procurador-Geral da República e membro do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da República;
d) Provedor de Justiça e Provedor-Adjunto;
e) Deputado à Assembleia da República;
f) Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal
Constitucional;
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g) Juiz do Supremo Tribunal Administrativo;
h) Deputado à Assembleia Legislativa da região autónoma;
i) Membro do Governo Regional;
j) Inspector-geral, subinspector-geral, secretário-geral,
secretário-geral-adjunto, director-geral, subdirector-geral,
presidente, vice-presidente e vogal de conselho directivo
de instituto público ou equiparados;
l) Chefe da Casa Civil e assessor da Presidência da
República;
m) Chefe do gabinete e adjunto do gabinete de titulares
dos demais órgãos de soberania;
n) Presidente de câmara municipal e vereador a tempo
inteiro;
o) Governador civil e vice-governador civil;
p) Chefe do gabinete ou membro do gabinete do
Procurador-Geral da República;
q) Funções, a tempo inteiro, em gabinete de membro
do Governo;
r) Assessor do Gabinete dos Juízes do Tribunal Constitucional;
s) Titular, em regime a tempo inteiro, de órgão de gestão
de instituições de ensino superior públicas;
t) Membro dos órgãos de administração das entidades
públicas empresariais;
u) Funções em organizações internacionais de que
Portugal seja membro, desde que autorizado nos termos
previstos na lei;
v) Desempenho de funções diplomáticas eventuais;
x) Funções sindicais dirigentes a tempo inteiro;
z) Director de hospital e director clínico de unidades
de cuidados de saúde onde tenha lugar o ensino do curso
de Medicina;
aa) Funções em institutos de ciência e tecnologia nacionais, públicos ou privados de utilidade pública, ou internacionais;
ab) Funções directivas em pessoas colectivas de direito
privado de que façam parte instituições de ensino superior
ou instituições financiadoras ou integrantes do sistema
científico nacional.
2 — O tempo de serviço prestado nas situações constantes do número anterior suspende a duração dos vínculos
contratuais e, a pedido do interessado, outras obrigações
que sejam previstas nos regulamentos da respectiva instituição de ensino superior.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
Artigo 74.º
Vencimentos e remunerações

1 — (Derrogado.)
2 — (Derrogado.)
3 — (Derrogado.)
4 — (Derrogado.)
5 — O pessoal docente em regime de tempo parcial
aufere uma remuneração igual a uma percentagem do vencimento para o regime de tempo integral correspondente
à categoria e nível remuneratório para que é convidado,
proporcionada à percentagem desse tempo contratualmente
fixada.
6 — Os professores visitantes auferem uma remuneração mensal igual à da categoria docente a que hajam sido
contratualmente equiparados, tendo ainda direito a um

subsídio de deslocação, de montante a fixar por despacho
conjunto dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças e do ensino superior.
7 — Os monitores percebem uma gratificação mensal
de montante igual a 40 % do vencimento dos assistentes
estagiários em regime de tempo integral.
Artigo 74.º-A
Avaliação do desempenho

1 — Os docentes estão sujeitos a um regime de avaliação do desempenho constante de regulamento a aprovar
por cada instituição de ensino superior, ouvidas as organizações sindicais.
2 — A avaliação do desempenho constante do regulamento a que se refere o número anterior subordina-se aos
seguintes princípios:
a) Orientação, visando a melhoria da qualidade do desempenho dos docentes;
b) Consideração de todas as vertentes da actividade dos
docentes enunciadas no artigo 4.º;
c) Consideração da especificidade de cada área disciplinar;
d) Consideração dos processos de avaliação conducentes
à obtenção pelos docentes de graus e títulos académicos
no período em apreciação;
e) Consideração dos relatórios produzidos no período
em apreciação no cumprimento de obrigações do estatuto
da carreira e a sua avaliação;
f) Responsabilização pelo processo de avaliação do
dirigente máximo da instituição de ensino superior;
g) Realização da avaliação pelos órgãos científicos da
instituição de ensino superior, através dos meios considerados mais adequados, podendo recorrer à colaboração de
peritos externos;
h) Participação dos órgãos pedagógicos da instituição
de ensino superior;
i) Realização periódica, pelo menos de três em três
anos;
j) Resultados da avaliação do desempenho expressa
numa menção reportada a uma escala não inferior a quatro posições que claramente evidencie o mérito demonstrado;
l) Homologação dos resultados da avaliação do desempenho pelo dirigente máximo da instituição de ensino
superior, assegurando um justo equilíbrio da distribuição
desses resultados, em obediência ao princípio da diferenciação do desempenho;
m) Previsão da audiência prévia dos interessados;
n) Previsão da possibilidade de os interessados impugnarem judicialmente, nos termos gerais, o acto de homologação e a decisão sobre a reclamação.
Artigo 74.º-B
Efeitos da avaliação do desempenho

1 — A avaliação do desempenho positiva é uma das
condições que deve ser satisfeita para a:
a) Contratação por tempo indeterminado dos professores
auxiliares;
b) Renovação dos contratos a termo certo dos docentes
não integrados na carreira.

5754

Diário da República, 1.ª série — N.º 168 — 31 de Agosto de 2009

2 — A avaliação do desempenho tem ainda efeitos na
alteração de posicionamento remuneratório na categoria do docente, nos termos previstos no artigo seguinte.
3 — Em caso de avaliação do desempenho negativa
durante o período de seis anos, é aplicável o regime geral
fixado na lei para o efeito.
Artigo 74.º-C
Alteração do posicionamento remuneratório

1 — A alteração do posicionamento remuneratório tem
lugar nos termos regulados por cada instituição de ensino
superior e realiza-se em função da avaliação do desempenho.
2 — O montante máximo dos encargos financeiros que
em cada ano pode ser afectado à alteração do posicionamento remuneratório é fixado, anualmente, por despacho conjunto dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças, da Administração Pública e do
ensino superior, publicado no Diário da República, em
percentagem da massa salarial total do pessoal docente
da instituição.
3 — Na elaboração dos seus orçamentos anuais, as instituições de ensino superior devem contemplar dotações
previsionais adequadas às eventuais alterações do posicionamento remuneratório dos seus docentes no limite fixado
nos termos do número anterior e das suas disponibilidades
orçamentais.
4 — O regulamento a que se refere o n.º 1 deve prever
a obrigatoriedade de alteração do posicionamento remuneratório sempre que um docente, no processo de avaliação
de desempenho, tenha obtido, durante um período de seis
anos consecutivos, a menção máxima.

Artigo 77.º
Dispensa do serviço docente dos professores

1 — No termo de cada sexénio de efectivo serviço podem os professores catedráticos, associados e auxiliares,
sem perda ou lesão de quaisquer dos seus direitos, requerer
a dispensa da actividade docente pelo período de um ano
escolar, a fim de realizarem trabalhos de investigação ou
publicarem obras de vulto incompatíveis com a manutenção das suas tarefas escolares correntes.
2 — Podem ser concedidas licenças sabáticas parciais,
não acumuláveis com as previstas no número anterior,
por períodos de seis meses após cada triénio de efectivo
serviço.
3 — O período de licença sabática não é considerado
para a contagem do sexénio ou triénio a que se referem
os números anteriores.
4 — Uma vez terminada a licença sabática a que se referem os números anteriores, o professor contrai a obrigação
de, no prazo máximo de dois anos, apresentar ao conselho
científico da instituição de ensino superior os resultados
do seu trabalho, sob pena de, quando assim o não faça,
vir a ser compelido a repor as quantias correspondentes às
remunerações auferidas durante aqueles períodos.
5 — Independentemente do disposto nos números anteriores, os professores em regime de dedicação exclusiva
ou de tempo integral podem ser dispensados do serviço
docente, mediante decisão do órgão máximo da instituição
de ensino superior, sob proposta do conselho científico,
por períodos determinados, para a realização de projectos
de investigação ou extensão.
Artigo 77.º-A

Artigo 74.º-D

Dispensa especial de serviço

Cargos dirigentes

No termo do exercício de funções de direcção nas instituições de ensino superior, ou de funções mencionadas
no n.º 1 do artigo 73.º por período continuado igual ou
superior a três anos, o pessoal docente tem direito a uma
dispensa de serviço por um período não inferior a seis
meses nem superior a um ano, para efeitos de actualização
científica e técnica, a qual é requerida obrigatoriamente e
conta como serviço efectivo.

O exercício de cargos dirigentes ao abrigo do estatuto
do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do Estado não produz
quaisquer efeitos na carreira docente universitária, com
excepção dos seguintes:
a) Contagem de tempo na carreira e na categoria;
b) Dispensa de serviço obrigatória a que se refere o n.º 2
do artigo 80.º do presente Estatuto;
c) Alteração do posicionamento remuneratório na categoria detida, nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro.

Artigo 78.º
Leccionação por mais de um professor

(Revogado.)

Artigo 75.º

Artigo 79.º

Gratificações

Serviço de instituição diferente

(Revogado.)

(Revogado.)
Artigo 76.º

Artigo 80.º

Férias e licenças

Bolsas de estudo e equiparação a bolseiro

1 — O pessoal docente tem direito às férias correspondentes às das respectivas instituições de ensino superior,
sem prejuízo das tarefas que forem organizadas durante
esse período pelos órgãos da instituição de ensino superior.
2 — O pessoal docente pode, ainda, gozar das licenças previstas para os restantes trabalhadores em funções
públicas.

1 — O pessoal docente:
a) Pode ser equiparado a bolseiro, no País ou no estrangeiro, pela duração que se revelar mais adequada ao objectivo e com ou sem vencimento, nos termos de regulamento
a aprovar pela instituição de ensino superior, competindo
a decisão ao órgão legal e estatutariamente competente da
instituição de ensino superior;
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b) Pode candidatar-se a bolsas de estudo, no País ou
no estrangeiro, obtida a anuência do órgão legal e estatutariamente competente da instituição de ensino superior.
2 — Durante todo o período da equiparação a bolseiro,
independentemente da respectiva duração, o bolseiro mantém todos os direitos inerentes ao efectivo desempenho de
serviço, designadamente o abono da remuneração, salvo
nos casos de equiparação a bolseiro sem vencimento, e
a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos
legais.
3 — (Revogado.)
Artigo 81.º
Formação e orientação de assistentes e assistentes estagiários

(Revogado.)
Artigo 82.º
Precedência

1 — As regras para efeitos de precedência entre os docentes são fixadas em regulamento aprovado pelo órgão
legal e estatutariamente competente da instituição de ensino superior.
2 — (Revogado.)
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — (Revogado.)
Artigo 83.º
Aposentação e reforma

1 — O pessoal docente tem direito a aposentação ou
reforma nos termos da lei geral.
2 — Ao professor aposentado ou reformado por limite
de idade cabe a designação de professor jubilado.
3 — Os professores aposentados, reformados ou jubilados podem:
a) Ser orientadores de dissertações de mestrado e de
teses de doutoramento;
b) Ser membros dos júris para atribuição dos graus de
mestre e de doutor;
c) Ser membros dos júris para atribuição dos títulos de
agregado, de habilitação e de especialista;
d) Investigar em instituições de ensino superior ou de
investigação científica.
4 — Os professores aposentados, reformados ou jubilados podem, ainda, a título excepcional, quando se revele
necessário, tendo em consideração a sua especial competência num determinado domínio:
a) Ser membros dos júris dos concursos abrangidos pelo
presente Estatuto, pelo Estatuto da Carreira do Pessoal
Docente do Ensino Superior Politécnico e pelo Estatuto
da Carreira de Investigação Científica;
b) Leccionar, em situações excepcionais, em instituições de ensino superior, não podendo, contudo, satisfazer
necessidades permanentes de serviço docente.
5 — Ao exercício das funções identificadas na alínea b)
do número anterior, quando remunerado e em situação de
trabalho dependente, é aplicável o regime constante, conforme o caso, do Estatuto da Aposentação ou da legislação

da segurança social, cabendo a autorização ao órgão legal
e estatutariamente competente da instituição de ensino
superior em causa.
6 — Para efeitos de integração em júris de uma instituição de ensino superior, os professores aposentados,
reformados ou jubilados dessa instituição não são considerados membros externos.
CAPÍTULO VI
Disposições diversas
Artigo 83.º-A
Regulamentos

1 — O órgão legal e estatutariamente competente de
cada instituição de ensino superior aprova a regulamentação necessária à execução do presente Estatuto, a qual
abrange, designadamente, os procedimentos, as regras de
instrução dos processos e os prazos aplicáveis aos concursos e convites, no quadro da necessária harmonização de
regras gerais sobre a matéria.
2 — No que se refere aos concursos, os regulamentos
devem abranger a tramitação procedimental, designadamente as regras de instrução de candidaturas, os prazos,
os documentos a apresentar, os parâmetros de avaliação,
os métodos e critérios de selecção a adoptar e o sistema
de avaliação e de classificação final.
3 — Os regulamentos a aprovar pelas instituições não
podem afastar as disposições do presente Estatuto.
Artigo 84.º
Número e percentagem de professores de carreira

1 — O conjunto dos professores catedráticos e dos professores associados de carreira de cada instituição de ensino
superior deve representar entre 50 % e 70 % do total dos
professores de carreira.
2 — As instituições de ensino superior devem abrir os
concursos que assegurem progressivamente a satisfação
do disposto no número anterior.
3 — O disposto nos números anteriores deve aplicar-se,
tendencialmente, a cada uma das unidades orgânicas de
ensino ou de ensino e investigação de cada instituição de
ensino superior.
4 — São critérios para a fixação a que se refere n.º 1
do artigo 120.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, os
expressamente previstos no presente Estatuto e, ainda, os
suportados nas melhores práticas relevantes, tendo em
conta a dimensão da instituição de ensino superior por
referência ao número de estudantes inscritos, ao número
de diplomados, à oferta formativa e à capacidade científica
avaliada e reconhecida oficialmente.
5 — A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino
Superior considera, no âmbito dos processos de avaliação
e acreditação das instituições e dos seus ciclos de estudos,
o cumprimento das regras a que se referem os números
anteriores.
6 — (Revogado.)
Artigo 84.º-A
Resolução alternativa de litígios

1 — Sem prejuízo da possibilidade de recurso a outros mecanismos extrajudiciais de resolução de conflitos,
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pode ser constituído tribunal arbitral para julgamento de
quaisquer litígios emergentes de relações reguladas pelo
presente Estatuto, inclusive as relativas à formação dos
contratos quando não estejam em causa direitos indisponíveis e quando não resultem de acidente de trabalho ou
de doença profissional.
2 — Exceptuam-se do disposto no número anterior os
casos em que existam contra-interessados, salvo se estes
aceitarem o compromisso arbitral.
3 — A outorga do compromisso arbitral por parte das
instituições de ensino superior compete ao órgão máximo
da instituição de ensino superior, nos termos fixados nos
respectivos estatutos.
4 — As instituições de ensino superior podem, ainda,
vincular-se genericamente a centros de arbitragem voluntária institucionalizada com competência para dirimir os
conflitos referidos no n.º 1, por meio de previsão no regulamento a aprovar por cada instituição de ensino superior,
o qual estabelece o tipo e o valor máximo dos litígios,
conferindo aos interessados o poder de se dirigirem a esses
centros para a resolução de tais litígios.
5 — Sem prejuízo do disposto na lei e nos números
anteriores em matéria de arbitragem, são admitidos outros
mecanismos de resolução alternativa de litígios emergentes
das relações jurídicas reguladas pelo presente Estatuto,
designadamente através da mediação e da consulta.
6 — Pode, designadamente, ser requerida pelas partes, no âmbito da consulta, a emissão de parecer por uma
comissão paritária constituída por dois representantes da
instituição de ensino superior e por dois representantes
da associação sindical em que o docente esteja inscrito.
Artigo 85.º

Artigo 90.º-A
Não efectivação de apreciações curriculares

(Revogado.)
Artigo 90.º-B
Quadros

(Revogado.)
Artigo 91.º
Assistentes

(Revogado.)
Artigo 92.º
Assistentes eventuais

(Revogado.)
Artigo 93.º
Leitores

(Revogado.)
Artigo 94.º
Equiparados a professor catedrático e extraordinário

(Revogado.)
Artigo 95.º
Professores auxiliares e equiparados não doutorados

(Revogado.)
Artigo 96.º

Votação nominal justificada

As deliberações proferidas no âmbito da aplicação do
presente Estatuto são tomadas em votação nominal justificada, não sendo permitidas abstenções.
Artigo 86.º
Regime de instalação

Equiparados a assistentes

(Revogado.)
Artigo 97.º
Opção relativa ao regime de prestação de serviço

(Revogado.)

(Revogado.)

Artigo 98.º
CAPÍTULO VII

Disposições finais e transitórias

Concursos para professores catedráticos e extraordinários

(Revogado.)
Artigo 99.º

Artigo 87.º
Professores catedráticos

(Revogado.)

(Revogado.)

Artigo 88.º

Artigo 100.º

Professores associados

Agregação

(Revogado.)

(Revogado.)
Artigo 89.º

Artigo 101.º

Professores auxiliares

Antiguidade dos professores catedráticos

(Revogado.)

(Revogado.)

(Revogado.)

Outros processos pendentes

Artigo 90.º

Artigo 102.º

Apreciação curricular

Supranumerários

(Revogado.)
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Artigo 103.º
Professores jubilados

(Revogado.)

termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição,
o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I

Artigo 104.º
Listas nominativas

(Revogado.)

Disposições gerais
Artigo 1.º
Objecto

Artigo 105.º
Pessoal docente do ciclo clínico das Faculdades
de Medicina e de Ciências Médicas

Ao pessoal docente do ciclo clínico das Faculdades de
Medicina e de Ciências Médicas serão ainda aplicáveis
as normas especiais que forem definidas em legislação
própria, depois de devidamente ponderadas as posições
das entidades interessadas.
Artigo 106.º
Encargos

(Revogado.)
Artigo 107.º
Dúvidas

O presente decreto-lei aprova o regime jurídico do título de especialista a que se refere o artigo 48.º da Lei
n.º 62/2007, de 10 de Setembro.
Artigo 2.º
Âmbito de aplicação

O disposto no presente decreto-lei aplica-se, nos termos
neste previstos:
a) Aos institutos politécnicos e às universidades que
integram unidades orgânicas de ensino politécnico, nos
termos do n.º 6 do artigo 13.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de
Setembro, em relação às áreas de formação destas unidades
orgânicas, adiante genericamente designados por estabelecimentos de ensino;
b) Às escolas de ensino politécnico não integradas,
adiante genericamente designadas por escolas;
c) Aos consórcios de institutos politécnicos.

(Revogado.)
Artigo 108.º
Entrada em vigor

CAPÍTULO II
Título de especialista
Artigo 3.º

(Revogado.)
Tabela anexa a que se refere o n.º 1 do artigo 74.º
do Estatuto da Carreira Docente Universitária

(Derrogada.)
Decreto-Lei n.º 206/2009
de 31 de Agosto

Nos termos do artigo 48.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de
Setembro, que aprovou o regime jurídico das instituições
de ensino superior, no âmbito do ensino politécnico é conferido o título de especialista, o qual comprova a qualidade
e a especial relevância do currículo profissional numa
determinada área para o exercício de funções docentes no
ensino superior politécnico.
Ainda nos termos da mesma norma legal, conjugada
com o disposto na alínea d) do n.º 5 do artigo 9.º da referida
lei, as condições de atribuição do título de especialista são
reguladas por decreto-lei.
Foram ouvidos o Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos, o Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, a Associação Portuguesa do
Ensino Superior Privado e as associações públicas profissionais das áreas de formação do âmbito do ensino politécnico.
Assim:
Ao abrigo da alínea d) do n.º 5 do artigo 9.º e do artigo 48.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de Setembro, e nos

Título

1 — O título de especialista comprova a qualidade e a
especial relevância do currículo profissional numa determinada área para os efeitos previstos no número seguinte.
2 — O título de especialista previsto no presente decreto-lei releva para efeitos da composição do corpo docente das
instituições de ensino superior e para a carreira docente do
ensino superior politécnico, não sendo confundível com,
nem se substituindo, aos títulos atribuídos pelas associações públicas profissionais.
Artigo 4.º
Atribuição do título de especialista

1 — O título de especialista é atribuído mediante a
aprovação em provas públicas, adiante designadas por
provas:
a) Por um conjunto de, pelo menos, três estabelecimentos de ensino ou de dois estabelecimentos de ensino e
uma escola que ministrem formação na área de atribuição
do título;
b) Por consórcios de institutos politécnicos que integrem, pelo menos, três institutos que ministrem formação
na área de atribuição do título.
2 — Quando não existam três estabelecimentos de ensino, ou dois estabelecimentos de ensino e uma escola,
que ministrem formação na área da atribuição do título,
dois deles podem ser substituídos, na estrita medida da

Resolução Normativa 4/CRUP/87, de 14 de dezembro, do Conselho de
Reitores das Universidades Portuguesas, sobre Dedicação Exclusiva

Lei 35/2014, Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas
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PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
Decreto do Presidente da República n.º 46/2014
de 20 de junho

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.º, alínea a) da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro plenipotenciário de 2.ª classe Paulo Jorge Sousa da Cunha
Alves como Embaixador de Portugal não residente na
República de Fiji.
Assinado em 3 de junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 12 de junho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel
Parente Chancerelle de Machete.
Decreto do Presidente da República n.º 47/2014
de 20 de junho

O Presidente da República decreta, nos termos do artigo 135.º, alínea a) da Constituição, o seguinte:
É nomeado, sob proposta do Governo, o ministro plenipotenciário de 1.ª classe Luís Manuel Barreira de Sousa
como Embaixador de Portugal não residente na Malásia.
Assinado em 3 de junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 12 de junho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho. — O Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros, Rui Manuel
Parente Chancerelle de Machete.

ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 35/2014
de 20 de junho

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

A presente lei aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.
Artigo 2.º
Aprovação

É aprovada, em anexo à presente lei e que dela faz parte
integrante, a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
abreviadamente designada por LTFP.

Artigo 3.º
Contagem dos prazos

Os prazos previstos na LTFP contam-se nos termos do
Código do Procedimento Administrativo.
Artigo 4.º
Publicação

1 — São publicados na 2.ª série do Diário da República,
por extrato:
a) Os atos de nomeação, bem como os que determinam,
relativamente aos trabalhadores nomeados, mudanças definitivas de órgão ou serviço ou de categoria;
b) Os contratos por tempo indeterminado, bem como
os atos que determinam, relativamente aos trabalhadores
contratados, mudanças definitivas de órgão ou serviço ou
de categoria;
c) As comissões de serviço;
d) Os atos de cessação das modalidades de vínculo de
emprego público referidas nas alíneas anteriores.
2 — Dos extratos dos atos e contratos consta a indicação
da carreira, categoria e posição remuneratória do nomeado
ou contratado.
Artigo 5.º
Outras formas de publicitação

1 — São afixados no órgão ou serviço e inseridos em
página eletrónica, por extrato:
a) Os atos de nomeação e as respetivas renovações;
b) Os contratos a termo resolutivo e as respetivas renovações;
c) Os contratos de prestação de serviço e as respetivas
renovações;
d) As cessações das modalidades de vínculo referidas
nas alíneas anteriores.
2 — Dos extratos dos atos e contratos consta a indicação
da carreira, categoria e posição remuneratória do nomeado
ou contratado, ou, sendo o caso, da função a desempenhar
e respetiva retribuição, bem como do respetivo prazo.
3 — Dos extratos dos contratos de prestação de serviços
consta ainda a referência à concessão do visto ou à emissão
da declaração de conformidade ou, sendo o caso, à sua
dispensabilidade.
Artigo 6.º
Exercício de funções públicas por beneficiários de pensões
de reforma pagas pela segurança
social ou por outras entidades gestoras de fundos

1 — O regime de exercício de funções públicas previsto nos artigos 78.º e 79.º do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro,
na redação atual, é aplicável aos beneficiários de pensões
de reforma da segurança social e de pensões, de base ou
complementares, pagas por quaisquer entidades públicas,
independentemente da respetiva natureza institucional,
associativa ou empresarial, do seu âmbito territorial, nacional, regional ou municipal, e do grau de independência ou
autonomia, incluindo entidades reguladoras, de supervisão
ou controlo, diretamente ou por intermédio de terceiros,
nomeadamente seguradoras e entidades gestoras de fundos de pensões ou planos de pensões, a quem venha a ser
autorizada a situação de cumulação.
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2 — No prazo de 10 dias, a contar da data de início de
funções, os beneficiários a que se refere o número anterior
devem comunicar ao serviço processador da pensão aquele
início de funções.
3 — Quando se verifiquem situações de exercício de
funções nos termos do n.º 1, o serviço processador da
pensão suspende o respetivo pagamento.
4 — O disposto no presente artigo não é aplicável aos
reformados por invalidez ou por incapacidade para o trabalho cuja pensão total seja inferior a uma vez e meia o
valor do indexante dos apoios sociais (IAS).
5 — As entidades referidas no n.º 1 que paguem pensões,
subvenções ou outras prestações pecuniárias da mesma
natureza, de base ou complementares, são obrigadas a
comunicar à Caixa Geral de Aposentações, I.P. (CGA, I.P.),
até ao dia 20 de cada mês, os montantes abonados nesse
mês por beneficiário.
6 — O incumprimento pontual do dever de comunicação
previsto no número anterior constitui o dirigente máximo
da entidade pública pessoal e solidariamente responsável,
juntamente com o beneficiário, pelo reembolso à CGA, I.P.,
das importâncias que esta venha a abonar indevidamente
em consequência daquela omissão.
7 — O regime fixado no presente artigo tem natureza
imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas,
gerais ou especiais, em contrário.
Artigo 7.º
Duração dos contratos a termo certo para a execução
de projetos de investigação e desenvolvimento

1 — Nos contratos a termo certo para a execução de
projetos de investigação e desenvolvimento a que se refere
o artigo 122.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, o
termo estipulado deve corresponder à duração previsível
dos projetos, não podendo exceder seis anos.
2 — Os contratos a que se refere o número anterior podem
ser renovados uma única vez, por período igual ou inferior
ao inicialmente contratado, desde que a duração máxima
do contrato, incluindo a renovação, não exceda seis anos.
3 — Os contratos de duração superior a três anos estão
sujeitos a autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública
e da tutela:
a) No momento da celebração do contrato, quando o período inicialmente contratado seja superior a três anos; ou
b) No momento da renovação do contrato, quando a
duração do mesmo, incluindo a renovação, seja superior
a três anos.
4 — Os contratos a termo certo para a execução de
projetos de investigação celebrados com as instituições
públicas de investigação científica e desenvolvimento tecnológico integradas no Sistema Científico e Tecnológico
Nacional são objeto de regime especial a consagrar no
âmbito da revisão da carreira de investigação científica.
Artigo 8.º
Contratos a termo

A LTFP é aplicável aos contratos a termo em execução na data da entrada em vigor da presente lei, exceto
quanto às matérias relativas à constituição do contrato
e a efeitos de factos ou situações totalmente anteriores
àquele momento.

Artigo 9.º
Aplicação no tempo

1 — Ficam sujeitos ao regime previsto na LTFP aprovada pela presente lei os vínculos de emprego público e
os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho
constituídos ou celebrados antes da sua entrada em vigor,
salvo quanto a condições de validade e a efeitos de factos
ou situações totalmente anteriores àquele momento.
2 — As disposições de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho contrárias a norma imperativa da LTFP
consideram-se automaticamente substituídas pelo conteúdo
da norma legal, à data de entrada em vigor da presente lei.
3 — Independentemente do prazo de vigência do instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, as partes
podem proceder à revisão parcial deste instrumento para
adequar as suas cláusulas à lei, no prazo de seis meses após
a entrada em vigor da presente lei.
4 — Os acordos coletivos de trabalho em vigor podem
ser denunciados no prazo de um ano, a contar da entrada
em vigor da presente lei.
Artigo 10.º
Âmbito de aplicação subjetivo dos acordos
coletivos de trabalho

1 — O disposto na LTFP em matéria de âmbito de aplicação subjetivo dos instrumentos de regulamentação coletiva é aplicável aos acordos coletivos de trabalho vigentes
à data da entrada em vigor da presente lei.
2 — O direito de oposição e o direito de opção previstos
respetivamente nos n.os 3 e 5 do artigo 370.º da LTFP devem
ser exercidos no prazo de 60 dias, a contar da entrada em
vigor da presente lei.
3 — Com a entrada em vigor da LTFP são revogados os
regulamentos de extensão emitidos ao abrigo da legislação
revogada pela presente lei.
Artigo 11.º
Novo regime disciplinar

1 — O regime disciplinar previsto na LTFP é imediatamente aplicável aos factos praticados, aos processos
instaurados e às penas em curso de execução na data da
entrada em vigor da presente lei, quando se revele, em
concreto, mais favorável ao trabalhador e melhor garanta
a sua audiência e defesa.
2 — Ao prazo de prescrição da infração disciplinar
previsto no artigo 178.º na LTFP aplica-se o disposto no
artigo 337.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei
n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na redação atual.
Artigo 12.º
Compensação em caso de cessação de contrato
de trabalho em funções públicas

1 — Em caso de extinção do vínculo de emprego público, na modalidade de contrato de trabalho em funções
públicas por tempo indeterminado celebrado antes da entrada em vigor da presente lei, a compensação é calculada
do seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até à
data da entrada em vigor da presente lei, o montante da
compensação corresponde a um mês de remuneração base
por cada ano completo de antiguidade;

3222

Diário da República, 1.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014

b) Em relação ao período de duração do contrato a partir
da data referida na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto na LTFP.
2 — No caso de cessação do contrato de trabalho a
termo a compensação é calculada do seguinte modo:
a) Em relação ao período de duração do contrato até à
data da entrada em vigor da presente lei, o montante da
compensação é o previsto no Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas aprovado pela Lei n.º 59/2008,
de 11 de setembro, na redação atual;
b) Em relação ao período de duração do contrato a partir
da data referida na alínea anterior, o montante da compensação é o previsto na LTFP.
Artigo 13.º
Situações vigentes de licença extraordinária

1 — Os trabalhadores a quem tenha sido concedida licença extraordinária ao abrigo do artigo 32.º da
Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis
n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de 31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e revogada pela
Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, mantêm-se nessa situação, aplicando-se-lhes o regime previsto naquele artigo.
2 — Aos trabalhadores que ainda se encontrem em licença extraordinária são reduzidas em 50 % as percentagens da remuneração ilíquida a considerar para efeitos de
determinação da respetiva subvenção mensal, previstas
nos n.os 5 e 12 do artigo 32.º da lei referida no número
anterior.
3 — O valor da subvenção mensal, calculado nos termos do número anterior, não pode, em qualquer caso, ser
superior a duas vezes o valor do IAS.
4 — Para efeitos de determinação da subvenção a que
se referem os números anteriores, considera-se a remuneração que o trabalhador auferia na situação de mobilidade
especial sem o limite a que se refere o n.º 3 do artigo 31.º
da lei referida no n.º 1.
5 — O disposto nos n.os 2 e 3 não prejudica a aplicação
dos regimes de redução remuneratória a que haja lugar.
6 — O disposto nos n.os 8 a 10 do artigo 32.º da lei referida no n.º 1, aplicável às licenças extraordinárias vigentes,
abrange a proibição de exercer qualquer atividade profissional remunerada em órgãos, serviços e organismos das
administrações públicas, bem como associações públicas
e entidades públicas empresariais, independentemente da
sua duração, regularidade e forma de remuneração, da
modalidade e natureza do contrato, pública ou privada,
laboral ou de aquisição de serviços.
7 — O disposto no número anterior é aplicável nos
casos em que o trabalhador em situação de licença extraordinária se obriga pessoalmente ou em que o exercício de
funções ocorre no âmbito de um contrato celebrado pelo
serviço ou entidade públicos ali referidos com sociedades
unipessoais ou com pessoas coletivas com as quais aquele
tenha uma relação.
Artigo 14.º
Normas aplicáveis aos trabalhadores integrados
no regime de proteção social convergente

O disposto nos artigos 15.º a 41.º é aplicável aos trabalhadores integrados no regime de proteção social convergente.

Artigo 15.º
Faltas por doença

1 — A falta por motivo de doença devidamente comprovada não afeta qualquer direito do trabalhador, salvo
o disposto nos números seguintes.
2 — Sem prejuízo de outras disposições legais, a falta
por motivo de doença devidamente comprovada determina:
a) A perda da totalidade da remuneração diária nos primeiro, segundo e terceiro dias de incapacidade temporária,
nas situações de faltas seguidas ou interpoladas;
b) A perda de 10 % da remuneração diária, a partir do
quarto dia e até ao trigésimo dia de incapacidade temporária.
3 — A contagem dos períodos de três e 27 dias a que
se referem, respetivamente, as alíneas a) e b) do número
anterior é interrompida sempre que se verifique a retoma
da prestação de trabalho.
4 — A aplicação da alínea b) do n.º 2 depende da prévia
ocorrência de três dias sucessivos e não interpolados de
faltas por incapacidade temporária nos termos da alínea a)
do mesmo número.
5 — A falta por motivo de doença nas situações a que
se refere a alínea a) do n.º 2 não implica a perda da remuneração base diária nos casos de internamento hospitalar,
faltas por motivo de cirurgia ambulatória, doença por tuberculose e doença com início no decurso do período de
atribuição do subsídio parental que ultrapasse o termo
deste período.
6 — As faltas por doença descontam na antiguidade para
efeitos de carreira quando ultrapassem 30 dias seguidos
ou interpolados em cada ano civil.
7 — O disposto nos n.os 2 a 6 não se aplica às faltas
por doença dadas por pessoas com deficiência, quando
decorrentes da própria deficiência.
8 — As faltas por doença implicam sempre a perda do
subsídio de refeição.
9 — O disposto nos números anteriores não prejudica
o recurso a faltas por conta do período de férias.
Artigo 16.º
Carreira contributiva

1 — Durante o período de faltas por motivo de doença
a que se refere o artigo anterior, mantém-se a contribuição
total das entidades empregadoras para a CGA, I.P., no caso
dos trabalhadores integrados no regime de proteção social
convergente, determinada em função da remuneração relevante para o efeito à data da ocorrência da falta.
2 — O período de faltas por motivo de doença a que
se refere o artigo anterior é equivalente à entrada de quotizações do trabalhador para efeitos das eventualidades
invalidez, velhice e morte.
3 — Nas situações a que se refere o número anterior, o
valor a considerar para efeitos de equivalência a entrada
de quotizações é determinado com base na remuneração
de referência.
4 — No caso das faltas com perda parcial da remuneração, a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo anterior,
a equivalência à entrada de quotizações do trabalhador
respeita unicamente à remuneração de referência.
5 — A entidade empregadora procede, mensalmente,
à comunicação das faltas ocorridas ao abrigo do artigo
anterior, nos termos a definir pela CGA, I.P.
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Artigo 17.º
Justificação da doença

1 — O trabalhador impedido de comparecer ao serviço
por motivo de doença deve indicar o local onde se encontra e apresentar o documento comprovativo previsto nos
números seguintes, no prazo de cinco dias úteis.
2 — A doença deve ser comprovada mediante declaração
passada por estabelecimento hospitalar, centro de saúde,
incluindo as modalidades de atendimento complementar
e permanente, ou instituições destinadas à prevenção ou
reabilitação de toxicodependência ou alcoolismo, integrados no Serviço Nacional de Saúde, de modelo aprovado
por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas da saúde e da Administração Pública.
3 — A doença pode, ainda, ser comprovada, através de
preenchimento do modelo referido no número anterior, por
médico privativo dos serviços, por médico de outros estabelecimentos públicos de saúde, bem como por médicos
ao abrigo de acordos com qualquer dos subsistemas de
saúde da Administração Pública no âmbito da especialidade
médica objeto do respetivo acordo.
4 — Nas situações de internamento, a comprovação
pode, igualmente, ser efetuada por estabelecimento particular com autorização legal de funcionamento, concedida
pelo Ministério da Saúde.
5 — A falta de entrega do documento comprovativo
da doença nos termos do n.º 1 implica, se não for devidamente fundamentada, a injustificação das faltas dadas até à
data da entrada do documento comprovativo nos serviços.
6 — Os documentos comprovativos da doença podem
ser entregues diretamente nos serviços ou enviados aos
mesmos através do correio, devidamente registados, relevando, neste último caso, a data da respetiva expedição
para efeitos de cumprimento dos prazos de entrega fixados neste artigo, se a data da sua entrada nos serviços for
posterior ao limite dos referidos prazos.
7 — O documento comprovativo da doença pode ainda
ser remetido por via eletrónica pelas entidades referidas
nos n.os 2 a 4, no momento da certificação da situação de
doença, ao serviço em que o trabalhador exerce funções
ou a organismo ao qual seja cometida a competência de
recolha centralizada de tais documentos, sendo de imediato
facultado ao trabalhador cópia do referido documento ou
documento comprovativo desse envio.

i) A menção expressa de que a doença não implica a
permanência na residência ou no local em que se encontra
doente, quando for o caso.
2 — Quando tiver havido internamento e este cessar, o
trabalhador deve apresentar-se ao serviço com o respetivo
documento de alta ou, no caso de ainda não estar apto a
regressar, proceder à comunicação e apresentar documento
comprovativo da doença nos termos do disposto no artigo
anterior, contando-se os prazos nele previstos a partir do
dia em que teve alta.
3 — Cada declaração de doença é válida pelo período
que o médico indicar como duração previsível da doença,
o qual não pode exceder 30 dias.
4 — Se a situação de doença se mantiver para além
do período previsto pelo médico, deve ser entregue nova
declaração, sendo aplicável o disposto nos n.os 1 e 5 do
artigo anterior.
Artigo 19.º
Doença ocorrida no estrangeiro

Artigo 18.º

1 — O trabalhador que adoeça no estrangeiro deve, por
si ou por interposta pessoa, comunicar o facto ao serviço
no prazo de sete dias úteis.
2 — Salvo a ocorrência de motivos que o impossibilitem
ou dificultem em termos que afastem a sua exigibilidade,
os documentos comprovativos de doença ocorrida no estrangeiro devem ser visados pela autoridade competente da
missão diplomática ou consular da área onde o interessado
se encontra doente e entregues ou enviados ao respetivo
serviço no prazo de 20 dias úteis, a contar nos termos do
artigo 72.º do Código do Procedimento Administrativo,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro,
na redação atual.
3 — Se a comunicação e o documento comprovativo
de doença foram enviados através do correio, sob registo,
releva a data da respetiva expedição para efeitos do cumprimento dos prazos referidos nos números anteriores, se
a data da sua entrada nos serviços for posterior ao limite
daqueles prazos.
4 — A falta da comunicação referida no n.º 1 ou da
entrega dos documentos comprovativos da doença nos
termos dos números anteriores implica, se não for devidamente fundamentada, a injustificação das faltas dadas
até à data da receção da comunicação ou da entrada dos
documentos.

Meios de prova

Artigo 20.º

1 — A declaração de doença deve ser devidamente
assinada pelo médico, autenticada pelas entidades com
competência para a sua emissão nos casos previstos no
n.º 2 do artigo anterior e conter:

Verificação domiciliária da doença

a) A identificação do médico;
b) O número da cédula profissional do médico;
c) A identificação do acordo com um subsistema de
saúde ao abrigo do qual é comprovada a doença;
d) O número do bilhete de identidade ou o número do
cartão do cidadão do trabalhador;
e) A identificação do subsistema de saúde e o número
de beneficiário do trabalhador;
f) A menção da impossibilidade de comparência ao
serviço;
g) A duração previsível da doença;
h) Indicação de ter havido ou não internamento;

1 — Salvo nos casos de internamento, de atestado médico passado nos termos do n.º 2 do artigo 17.º e de doença
ocorrida no estrangeiro, pode o dirigente competente, se
assim o entender, solicitar a verificação domiciliária da
doença.
2 — Quando a doença não implicar a permanência no
domicílio, o respetivo documento comprovativo deve conter referência a esse facto.
3 — Nos casos previstos no número anterior, o trabalhador deve fazer acompanhar o documento comprovativo
da doença da indicação dos dias e das horas a que pode ser
efetuada a verificação domiciliária, num mínimo de três
dias por semana e de dois períodos de verificação diária,
de duas horas e meia cada um, compreendidos entre as 9
e as 19 horas.
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4 — Se o interessado não for encontrado no seu domicílio ou no local onde tiver indicado estar doente, todas as
faltas dadas são injustificadas, por despacho do dirigente
máximo do serviço, se o trabalhador não justificar a sua
ausência, mediante apresentação de meios de prova adequados, no prazo de dois dias úteis, a contar do conhecimento do facto, que lhe é transmitido por carta registada,
com aviso de receção.
5 — Se o parecer do médico competente para a inspeção
domiciliária for negativo são consideradas injustificadas
todas as faltas dadas desde o dia seguinte ao da comunicação do resultado da inspeção, feita através de carta
registada com aviso de receção, e considerada a dilação
de três dias úteis, até ao momento em que efetivamente
retome funções.

nos cinco dias imediatamente anteriores à data em que se
completarem os 60 dias consecutivos de faltas por doença,
notificá-lo para se apresentar à junta médica, indicando o
dia, hora e local onde a mesma se realiza.
2 — Se a junta médica considerar o interessado apto
para regressar ao serviço, as faltas dadas no período de
tempo que mediar entre o termo do período de 60 dias e
o parecer da junta médica, são consideradas justificadas
por doença.
3 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, o período de 60 dias consecutivos de faltas conta-se seguidamente, mesmo nos casos em que haja transição de um ano
civil para o outro.

Artigo 21.º

Limite de faltas

Verificação domiciliária da doença pela ADSE

1 — A junta médica pode justificar faltas por doença
dos trabalhadores por períodos sucessivos de 30 dias, até
ao limite de 18 meses, sem prejuízo do disposto no artigo 36.º
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
possibilidade de o serviço denunciar, no seu termo, os
contratos de pessoal celebrados ao abrigo da legislação
em vigor sobre a matéria.

1 — A verificação domiciliária da doença do trabalhador,
nas zonas definidas por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, é efetuada por médicos do quadro da Direção-Geral de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções
Públicas (ADSE) ou por ela convencionados ou credenciados, neste caso por contrato de avença, cuja remuneração
é fixada por despacho daqueles membros do Governo.
2 — O dirigente máximo do serviço requisita diretamente à ADSE, por escrito ou pelo telefone, um médico
para esse efeito, que efetua um exame médico adequado,
enviando, de imediato, as indicações indispensáveis.
Artigo 22.º
Verificação domiciliária da doença
pelas autoridades de saúde

1 — Fora das zonas a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, a verificação domiciliária da doença do trabalhador
é feita pelas autoridades de saúde da área da sua residência
habitual ou daquela em que ele se encontre doente.
2 — Sempre que da verificação domiciliária da doença
efetuada fora daquelas zonas resultarem despesas de transporte, deve o serviço de que depende o trabalhador inspecionado promover a sua satisfação pela adequada verba
orçamental.
Artigo 23.º
Intervenção da junta médica

1 — Com exceção dos casos de internamento, bem
como daqueles em que o trabalhador se encontre doente no
estrangeiro, há lugar à intervenção da junta médica quando:
a) O trabalhador tenha atingido o limite de 60 dias
consecutivos de faltas por doença e não se encontre apto
a regressar ao serviço;
b) A atuação do trabalhador indicie, em matéria de faltas
por doença, um comportamento fraudulento.
2 — No caso previsto na alínea b) do número anterior,
o dirigente do serviço deve fundamentar o pedido de intervenção da junta médica.
Artigo 24.º
Pedido de submissão à junta médica

1 — Para efeitos do disposto na alínea a) do artigo
anterior, o serviço de que dependa o trabalhador deve,

Artigo 25.º

Artigo 26.º
Submissão a junta médica independentemente
da ocorrência de faltas por doença

1 — Quando o comportamento do trabalhador indiciar
possível alteração do estado de saúde, incluindo perturbação psíquica que comprometa o normal desempenho das
suas funções, o dirigente máximo do serviço, por despacho fundamentado e em razão do direito à proteção da
saúde, pode mandar submetê-lo a junta médica, mesmo
nos casos em que o trabalhador se encontre em exercício
de funções.
2 — A submissão à junta médica considera-se, neste
caso, de manifesta urgência.
3 — O trabalhador pode, se o entender conveniente,
indicar um médico por si escolhido para integrar a junta
médica.
Artigo 27.º
Falta de elementos médicos e colaboração
de médicos especialistas

1 — Se a junta médica não dispuser de elementos suficientes que lhe permitam deliberar, deve conceder ao
trabalhador um prazo para obtenção dos mesmos, decorrido
o qual este deve submeter-se novamente à junta médica.
2 — O trabalhador é obrigado, nos prazos fixados pela
junta médica, a:
a) Submeter-se aos exames clínicos que aquela considerar indispensáveis, que são, a sua solicitação, marcados pela mesma, e integralmente suportados pela ADSE;
b) Apresentar-se à junta médica com os elementos por
ela requeridos.
3 — O não cumprimento do disposto no número anterior
implica a injustificação das faltas dadas desde o termo do
período de faltas anteriormente concedido, a menos que
não seja imputável ao trabalhador a obtenção dos exames
fora do prazo.

3225

Diário da República, 1.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014
4 — Sempre que seja necessário, a junta médica pode
requerer a colaboração de médicos especialistas e de outros peritos ou recorrer aos serviços especializados dos
estabelecimentos oficiais, sendo os encargos suportados
nos termos previstos na alínea a) do n.º 2.
Artigo 28.º
Obrigatoriedade de submissão à junta médica

1 — O trabalhador que, nos termos dos artigos anteriores, deva ser submetido a junta médica pode apresentar-se
ao serviço antes que tal se tenha verificado, salvo nos casos
previstos na alínea b) do n.º 1 do artigo 23.º e no artigo 26.º
2 — Salvo impedimento justificado, a não comparência
à junta médica para que o trabalhador tenha sido convocado
implica que sejam consideradas injustificadas as faltas
dadas desde o termo do período de faltas anteriormente
concedido.
3 — O trabalhador que, nos termos do artigo 26.º, tenha
sido mandado apresentar à junta médica e a ela não compareça, é considerado na situação de faltas injustificadas
a partir da data em que a mesma deveria realizar-se, salvo
se a não comparência for devidamente justificada, perante
o serviço de que depende, no prazo de dois dias úteis, a
contar da data da não comparência.
Artigo 29.º
Parecer da junta médica

1 — O parecer da junta médica deve ser comunicado
ao trabalhador no próprio dia e enviado de imediato ao
respetivo serviço.
2 — A junta médica deve pronunciar-se sobre se o trabalhador se encontra apto a regressar ao serviço e, nos casos
em que considere que aquele não se encontra em condições
de retomar a atividade, indicar a duração previsível da
doença, com respeito do limite previsto no artigo 25.º, e
marcar a data de submissão a nova junta médica.
3 — No caso previsto no n.º 1 do artigo 27.º, as faltas dadas pelo trabalhador que venha a ser considerado
apto para regressar ao serviço, desde a data do pedido
da submissão à junta médica, são equiparadas a serviço
efetivo.
Artigo 30.º
Interrupção das faltas por doença

1 — O trabalhador que se encontre na situação de faltas
por doença concedidas pela junta médica ou a aguardar
a primeira apresentação à junta médica só pode regressar
ao serviço antes do termo do período previsto mediante
atestado médico que o considere apto a retomar a atividade,
sem prejuízo de posterior apresentação à junta médica.
2 — Para efeitos do número anterior, a intervenção da
junta médica considera-se de manifesta urgência.
Artigo 31.º
Cômputo do prazo de faltas por doença

Para efeitos do limite máximo de 18 meses de faltas por
doença previsto no n.º 1 do artigo 25.º, contam-se sempre,
ainda que relativos a anos civis diferentes:
a) Todas as faltas por doença, seguidas ou interpoladas, quando entre elas não mediar um intervalo superior
a 30 dias, no qual não se incluem os períodos de férias;

b) As faltas justificadas por doença correspondentes aos
dias que medeiam entre o termo do período de 30 dias consecutivos de faltas por doença e o parecer da junta médica
que considere o trabalhador apto para o serviço.
Artigo 32.º
Fim do prazo de faltas por doença do pessoal
contratado a termo resolutivo

1 — Findo o prazo de 18 meses de faltas por doença, e
sem prejuízo do disposto no artigo 37.º, ao pessoal contratado a termo resolutivo que não se encontre em condições
de regressar ao serviço é aplicável, desde que preencha os
requisitos para a aposentação, o disposto na alínea a) do
n.º 1 do artigo 34.º, salvo se optar pela rescisão do contrato.
2 — Ao pessoal que ainda não reúna os requisitos para
a aposentação é rescindido o contrato.
Artigo 33.º
Junta médica

1 — A junta médica referida nos artigos anteriores funciona na dependência da ADSE, sem prejuízo do disposto
no n.º 3.
2 — A composição, competência e funcionamento da
junta médica referida no número anterior são fixados em
decreto regulamentar.
3 — Os ministérios que tiverem serviços desconcentrados e as autarquias locais podem criar juntas médicas
sediadas junto dos respetivos serviços.
Artigo 34.º
Fim do prazo de faltas por doença

1 — Findo o prazo de 18 meses na situação de faltas por
doença, os trabalhadores podem, sem prejuízo do disposto
no artigo 38.º:
a) Requerer, no prazo de 30 dias e através do respetivo
serviço, a sua apresentação à junta médica da CGA, I.P., reunidas que sejam as condições mínimas para a aposentação;
b) Requerer a passagem à situação de licença sem remuneração.
2 — No caso previsto na alínea a) do número anterior
e até à data da decisão da junta médica da CGA, I.P., o
trabalhador é considerado na situação de faltas por doença,
aplicando-se-lhe o regime correspondente.
3 — O trabalhador que não requerer, no prazo previsto,
a sua apresentação à junta médica da CGA, I.P., passa
automaticamente à situação de licença sem remuneração,
sujeita ao disposto no n.º 5 do artigo 281.º da LTFP.
4 — O trabalhador que não reunir os requisitos para
apresentação à junta médica da CGA, I.P., deve ser notificado pelo respetivo serviço para, no dia imediato ao da notificação, retomar o exercício de funções, sob pena de ficar
abrangido pelo disposto na parte final do número anterior.
5 — Passa igualmente à situação de licença sem remuneração o trabalhador que, tendo sido considerado apto
pela junta médica da CGA, I.P., volte a adoecer sem que
tenha prestado mais de 30 dias de serviço consecutivos,
nos quais não se incluem férias.
6 — O disposto no número anterior não é aplicável
se durante o prazo de 30 dias consecutivos, referido no
número anterior:
a) Ocorrer o internamento do trabalhador;
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b) Existir sujeição a tratamento ambulatório ou a verificação de doença grave, incapacitante, confirmada por junta
médica, requerida pelo trabalhador, nos termos do artigo 39.º
7 — O trabalhador está obrigado a submeter-se aos exames clínicos que a junta médica da CGA, I.P., determinar,
implicando a recusa da sua realização a injustificação das
faltas dadas desde a data que lhe tiver sido fixada para a
respetiva apresentação.
8 — O regresso ao serviço do trabalhador que tenha
passado à situação de licença prevista na alínea b) do n.º 1
não está sujeito ao decurso de qualquer prazo.
9 — Os processos de aposentação previstos no presente
artigo têm prioridade absoluta sobre quaisquer outros,
devendo tal prioridade ser invocada pelos serviços quando
da remessa do respetivo processo à CGA, I.P.
Artigo 35.º
Verificação de incapacidade

1 — Os processos de aposentação por incapacidade a
que seja aplicável o disposto no artigo anterior são considerados urgentes e com prioridade absoluta sobre quaisquer
outros, estando sujeitos a um regime especial de tramitação
simplificada, com as seguintes especificidades:
a) É dispensada a participação do médico relator, atenta
a prévia intervenção de outra junta médica, que permite caracterizar suficientemente a situação clínica do subscritor;
b) A presença do subscritor é obrigatória unicamente
quando a junta médica considerar o exame médico direto
necessário ao completo esclarecimento da situação clínica;
c) O adiamento da junta médica por impossibilidade de
comparência do subscritor, quando esta seja considerada
necessária, depende de internamento em instituição de
saúde, devidamente comprovado.
2 — A junta médica referida no n.º 2 do artigo anterior
é a prevista no artigo 91.º do Estatuto da Aposentação,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro,
na redação atual, não tendo o requerimento de junta médica
de recurso efeito suspensivo da decisão daquela junta para
efeito de justificação de faltas por doença.
3 — A CGA, I.P., pode determinar a aplicação do regime
especial de tramitação simplificada a outras situações cuja
gravidade e rápida evolução o justifique.

3 — As faltas dadas ao abrigo da Assistência a Funcionários Civis Tuberculosos regem-se pelo disposto no
Decreto-Lei n.º 48 359, de 27 de abril de 1968, alterado
pelos Decretos-Leis n.os 100/99, de 31 de março, e 319/99,
de 11 de agosto.
4 — As faltas a que se referem os números anteriores
não descontam para efeitos de antiguidade, promoção e
progressão.
Artigo 38.º
Faltas para reabilitação profissional

1 — O trabalhador que for considerado, pela junta médica a que se refere o artigo 33.º, incapaz para o exercício
das suas funções, mas apto para o desempenho de outras
às quais não possa ser afeto através de mobilidade interna,
tem o dever de se candidatar a todos os procedimentos
concursais para ocupação de postos de trabalho previstos
nos mapas de pessoal dos órgãos ou serviços, desde que
observado o disposto no artigo 95.º da LTFP, aplicável
com as necessárias adaptações, bem como o direito de
frequentar ações de formação para o efeito.
2 — Enquanto não haja reinício de funções nos termos
do número anterior, o trabalhador encontra-se em regime
de faltas para reabilitação profissional.
3 — As faltas para reabilitação produzem os efeitos das
faltas por doença.
Artigo 39.º
Junta médica de recurso

1 — Quando a junta médica da CGA, I.P., contrariamente ao parecer da junta médica competente, considerar
o trabalhador apto para o serviço, pode este ou o serviço de
que depende requerer a sua apresentação a uma junta médica de recurso, não podendo esta deixar de se pronunciar
para os efeitos do artigo anterior, quando aplicável.
2 — A junta médica de recurso a que se refere o número anterior é constituída por um médico indicado pelo
Instituto de Segurança Social, I.P., um médico indicado
pela ADSE ou pelas juntas médicas previstas no n.º 3 do
artigo 33.º e um professor universitário das faculdades
de medicina, designado pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, que preside.
Artigo 40.º
Subsídio por assistência a familiares

Artigo 36.º
Submissão à junta médica da Caixa Geral de Aposentações, I.P.,
no decurso da doença

O trabalhador pode, no decurso da doença, requerer a
sua apresentação à junta médica da CGA, I.P., aplicando-se, com as devidas adaptações, o disposto, respetivamente,
nos artigos 32.º e 34.º, conforme os casos.
Artigo 37.º
Faltas por doença prolongada

1 — As faltas dadas por doença incapacitante que exija
tratamento oneroso e ou prolongado, conferem ao trabalhador o direito à prorrogação, por 18 meses, do prazo
máximo de ausência previsto no artigo 25.º.
2 — As doenças a que se refere o n.º 1 são definidas por
despacho dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas das finanças, da Administração Pública e da saúde.

Aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho
em funções públicas integrados no regime de proteção
social convergente é aplicável o artigo 36.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 133/2012, de 27 de junho.
Artigo 41.º
Revisão das carreiras, dos corpos especiais e dos níveis
remuneratórios das comissões de serviço

1 — Sem prejuízo da revisão que deva ter lugar nos
termos legalmente previstos, mantêm-se as carreiras que
ainda não tenham sido objeto de extinção, de revisão ou
de decisão de subsistência, designadamente as de regime
especial e as de corpos especiais, bem como a integração
dos respetivos trabalhadores, sendo que:
a) Só após tal revisão tem lugar, relativamente a tais
trabalhadores, a execução das transições através da lista
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nominativa referida no artigo 109.º da Lei n.º 12-A/2008,
de 27 de fevereiro, na redação atual, exceto no respeitante
à modalidade de constituição da sua relação jurídica de
emprego público e às situações de mobilidade geral do
ou no órgão ou serviço;
b) Até ao início de vigência da revisão:
i) As carreiras em causa regem-se pelas disposições
normativas aplicáveis em 31 de dezembro de 2008, com
as alterações decorrentes dos artigos 156.º a 158.º, 166.º
e 167.º da LTFP e 113.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
fevereiro, na redação atual;
ii) Aos procedimentos concursais para as carreiras em
causa é aplicável o disposto na alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da LTFP, bem como no n.º 11 do artigo 28.º da
Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de janeiro, alterada e republicada pela Portaria n.º 145-A/2011, de 6 de abril;
iii) O n.º 3 do artigo 110.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de fevereiro, na redação atual, não lhes é aplicável, apenas
o sendo relativamente aos concursos pendentes na data do
início da referida vigência.
2 — A revisão das carreiras a que se refere o número
anterior deve assegurar:

e) A Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, alterada pela Lei
n.º 3-B/2010, de 28 de abril, pelo Decreto-Lei n.º 124/2010,
de 17 de novembro, e pelas Leis n.os 64-B/2011, de 30 de
dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, e 63/2013, de 29
de agosto;
f) O Decreto-Lei n.º 259/98, de 18 de agosto, alterado
pelo Decreto-Lei n.º 169/2006, de 17 de agosto, e pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 66/2012, de 31
de dezembro, e 68/2013, de 29 de agosto;
g) O Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de março, alterado
pela Lei n.º 117/99, de 11 de agosto, pelos Decretos-Leis
n.os 503/99, de 20 de novembro, 70-A/2000, de 5 de maio,
157/2001, de 11 de maio, 169/2006, de 17 de agosto, e
181/2007, de 9 de maio, pelas Leis n.os 59/2008, de 11 de
setembro, e 64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março, pelas Leis n.os 66/2012,
de 31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e
pelo Decreto-Lei n.º 36/2013, de 11 de março;
h) O Decreto-Lei n.º 324/99, de 18 de agosto, alterado
pela Lei n.º 12-A/2008 de 27 de fevereiro;
i) O Decreto-Lei n.º 325/99, de 18 de agosto, alterado
pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

a) A observância das regras relativas à organização das
carreiras previstas na LTFP e no seu artigo 149.º, designadamente quanto aos conteúdos e deveres funcionais, ao
número de categorias e às posições remuneratórias;
b) O reposicionamento remuneratório, com o montante
pecuniário calculado nos termos do n.º 1 do artigo 104.º
da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, na redação atual,
sem acréscimos;
c) As alterações de posicionamento remuneratório em
função das últimas avaliações de desempenho e da respetiva diferenciação assegurada por um sistema de quotas;
d) As perspetivas de evolução remuneratória das anteriores carreiras, elevando-as apenas de forma sustentável.

2 — Mantêm-se em vigor os regulamentos publicados
ao abrigo da legislação revogada pela presente lei, quando
exista igual habilitação legal na LTFP, nomeadamente:

3 — Odispostonon.º 1éaplicável,comasnecessáriasadaptações, aos níveis remuneratórios das comissões de serviço.
4 — O regime fixado no presente artigo tem natureza
imperativa, prevalecendo sobre quaisquer outras normas
legais ou convencionais, especiais ou excecionais, em
contrário, não podendo ser afastado ou modificado pelas
mesmas.
Artigo 42.º

1 — A legislação referente ao pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança Pública, a que se refere o
n.º 2 do artigo 2.º da LTFP, deve ser aprovada até 31 de
dezembro de 2014.
2 — Até à data de entrada em vigor da lei especial prevista no número anterior, o pessoal com funções policiais
da Polícia de Segurança Pública continua a reger-se pela
lei aplicável antes da entrada em vigor da LTFP.

a) O Decreto Regulamentar n.º 14/2008, de 31 de junho;
b) A Portaria n.º 1553-C/2008, de 31 de dezembro;
c) A Portaria n.º 62/2009, de 22 de janeiro.
3 — Todas as referências aos diplomas ora revogados
entendem-se feitas para as correspondentes normas da
presente lei.
Artigo 43.º
Disposição transitória

Norma revogatória

Artigo 44.º

1 — São revogados:
a) A Lei n.º 23/98, de 26 de maio, alterada pela Lei
n.º 59/2008, de 11 de setembro;
b) Os artigos 16.º a 18.º da Lei n.º 23/2004, de 22 de
junho, alterada pelo Decreto-Lei n.º 200/2006, de 25 de
outubro, e pela Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, e revogada pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, com exceção
dos artigos que ora se revogam;
c) A Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas
Leis n.os 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28
de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de
dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de
31 de dezembro, e 66-B/2012, de 31 de dezembro, e pelo
Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, com exceção das
normas transitórias abrangidas pelos artigos 88.º a 115.º;
d) A Lei n.º 58/2008, de 9 de setembro, alterada pelo
Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril;

Entrada em vigor

1 — A presente lei entra em vigor no primeiro dia do
segundo mês seguinte ao da sua publicação.
2 — O disposto na presente lei não prejudica a vigência
das normas da Lei do Orçamento do Estado em vigor.
Aprovada em 28 de março de 2014.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.
Promulgada em 3 de junho de 2014.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 5 de junho de 2014.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)
Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas

PARTE I
Disposições gerais

TÍTULO I
Âmbito
Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — A presente lei regula o vínculo de trabalho em
funções públicas.
2 — A presente lei é aplicável à administração direta e
indireta do Estado e, com as necessárias adaptações, designadamente no que respeita às competências em matéria
administrativa dos correspondentes órgãos de governo
próprio, aos serviços da administração regional e da administração autárquica.
3 — A presente lei é também aplicável, com as adaptações impostas pela observância das correspondentes
competências, aos órgãos e serviços de apoio do Presidente
da República, dos tribunais e do Ministério Público e respetivos órgãos de gestão e outros órgãos independentes.
4 — Sem prejuízo de regimes especiais e com as adaptações impostas pela observância das correspondentes
competências, a presente lei é ainda aplicável aos órgãos
e serviços de apoio à Assembleia da República.
5 — A aplicação da presente lei aos serviços periféricos
externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros, relativamente aos trabalhadores recrutados para neles exercerem
funções, incluindo os trabalhadores das residências oficiais
do Estado, não prejudica a vigência:
a) Das normas e princípios de direito internacional que
disponham em contrário;
b) Das normas imperativas de ordem pública local;
c) Dos instrumentos e normativos especiais previstos
em diploma próprio.
6 — A presente lei é também aplicável, com as necessárias adaptações, a outros trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas que não exerçam funções
nas entidades referidas nos números anteriores.
Artigo 2.º
Exclusão do âmbito de aplicação

1 — A presente lei não é aplicável a:
a) Gabinetes de apoio dos membros do Governo e dos
titulares dos órgãos referidos nos n.os 2 a 4 do artigo anterior;
b) Entidades públicas empresariais;
c) Entidades administrativas independentes com funções
de regulação da atividade económica dos setores privado,
público e cooperativo e Banco de Portugal.
2 — A presente lei não é aplicável aos militares das
Forças Armadas, aos militares da Guarda Nacional Repu-

blicana e ao pessoal com funções policiais da Polícia de
Segurança Pública, cujos regimes constam de lei especial,
sem prejuízo do disposto nas alíneas a) e e) do n.º 1 do
artigo 8.º e do respeito pelos seguintes princípios aplicáveis
ao vínculo de emprego público:
a) Continuidade do exercício de funções públicas, previsto no artigo 11.º;
b) Garantias de imparcialidade, previsto nos artigos 19.º
a 24.º;
c) Planeamento e gestão de recursos humanos, previsto
nos artigos 28.º a 31.º;
d) Procedimento concursal, previsto no artigo 33.º;
e) Organização das carreiras, previsto no n.º 1 do artigo 79.º, nos artigos 80.º, 84.º e 85.º e no n.º 1 do artigo 87.º;
f) Princípios gerais em matéria de remunerações, previstos nos artigos 145.º a 147.º, nos n.os 1 e 2 do artigo 149.º,
no n.º 1 do artigo 150.º, e nos artigos 154.º, 159.º e 169.º
a 175.º
Artigo 3.º
Bases do regime e âmbito

Constituem normas base definidoras do regime e âmbito
do vínculo de emprego público:
a) Os artigos 6.º a 10.º, sobre as modalidades de vínculo e prestação de trabalho para o exercício de funções
públicas;
b) Os artigos 13.º a 16.º, relativos às fontes e participação na legislação do trabalho;
c) Os artigos 19.º a 24.º, relativos às garantias de imparcialidade;
d) O artigo 33.º, sobre o procedimento concursal;
e) Os artigos 70.º a 73.º, sobre direitos, deveres e garantias do trabalhador e do empregador público;
f) Os artigos 79.º a 83.º, relativos às disposições gerais
sobre estruturação das carreiras;
g) Os artigos 92.º a 100.º, sobre a mobilidade;
h) Os artigos 144.º a 146.º, sobre princípios gerais relativos às remunerações;
i) Os artigos 176.º a 240.º, sobre o exercício do poder
disciplinar;
j) Os artigos 245.º a 275.º, relativos à reafetação e requalificação dos trabalhadores;
k) Os artigos 288.º a 313.º, relativos à extinção do vínculo;
l) Os artigos 347.º a 386.º, sobre a negociação coletiva.
Artigo 4.º
Remissão para o Código do Trabalho

1 — É aplicável ao vínculo de emprego público, sem
prejuízo do disposto na presente lei e com as necessárias
adaptações, o disposto no Código do Trabalho e respetiva
legislação complementar com as exceções legalmente previstas, nomeadamente em matéria de:
a) Relação entre a lei e os instrumentos de regulamentação coletiva e entre aquelas fontes e o contrato de trabalho
em funções públicas;
b) Direitos de personalidade;
c) Igualdade e não discriminação;
d) Parentalidade;
e) Trabalhador com capacidade reduzida e trabalhadores
com deficiência ou doença crónica;
f) Trabalhador estudante;
g) Organização e tempo de trabalho;
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h) Tempos de não trabalho;
i) Promoção da segurança e saúde no trabalho, incluindo
a prevenção;
j) Comissões de trabalhadores, associações sindicais e
representantes dos trabalhadores em matéria de segurança
e saúde no trabalho;
k) Mecanismos de resolução pacífica de conflitos coletivos;
l) Greve e lock-out.

4 — O vínculo de emprego público pode ser constituído
por tempo indeterminado ou a termo resolutivo.

2 — Quando da aplicação do Código do Trabalho e legislação complementar referida no número anterior resultar
a atribuição de competências ao serviço com competência
inspetiva do ministério responsável pela área laboral, estas
devem ser entendidas como atribuídas ao serviço com competência inspetiva do ministério que dirija, superintenda ou
tutele o empregador público em causa e, cumulativamente,
à Inspeção-Geral de Finanças (IGF).
3 — Para efeitos da aplicação do regime previsto no
Código do Trabalho ao vínculo de emprego público, as
referências a empregador e empresa ou estabelecimento,
consideram-se feitas a empregador público e órgão ou
serviço, respetivamente.
4 — O regime do Código do Trabalho e legislação complementar, em matéria de acidentes de trabalho e doenças
profissionais, é aplicável aos trabalhadores que exercem
funções públicas nas entidades referidas nas alíneas b) e
c) do n.º 1 do artigo 2.º

Vínculo de nomeação

Artigo 5.º
Legislação complementar

Constam de diploma próprio:
a) O sistema integrado de gestão e avaliação do desempenho na Administração Pública;
b) O regime de acidentes de trabalho e doenças profissionais dos trabalhadores que exercem funções públicas;
c) O regime de formação profissional dos trabalhadores
que exercem funções públicas;
d) Os estatutos do pessoal dirigente da Administração
Pública.

TÍTULO II

Artigo 7.º
Contrato de trabalho em funções públicas

O vínculo de emprego público constitui-se, em regra,
por contrato de trabalho em funções públicas.
Artigo 8.º
1 — O vínculo de emprego público constitui-se por
nomeação nos casos de exercício de funções no âmbito das
seguintes atribuições, competências e atividades:
a) Missões genéricas e específicas das Forças Armadas
em quadros permanentes;
b) Representação externa do Estado;
c) Informações de segurança;
d) Investigação criminal;
e) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
f) Inspeção.
2 — As funções referidas no número anterior desenvolvem-se no âmbito de carreiras especiais.
3 — Quando as funções referidas nas alíneas b) a f) do
n.º 1 devam ser exercidas a título transitório, aplica-se,
com as necessárias adaptações, o regime da presente lei
para o contrato de trabalho em funções públicas a termo
resolutivo.
Artigo 9.º
Comissão de serviço

1 — O vínculo de emprego público constitui-se por
comissão de serviço nos seguintes casos:
a) Cargos não inseridos em carreiras, designadamente
cargos dirigentes;
b) Funções exercidas com vista à aquisição de formação
específica, habilitação académica ou título profissional por
trabalhador com vínculo de emprego público por tempo
indeterminado.

Modalidades de vínculo e prestação de trabalho
para o exercício de funções públicas

2 — Na falta de norma especial, aplica-se à comissão
de serviço a regulamentação prevista para o vínculo de
emprego público de origem e, quando este não exista, a
regulamentação prevista para os trabalhadores contratados.

Artigo 6.º

Artigo 10.º

Noção e modalidades

Prestação de serviço

1 — O trabalho em funções públicas pode ser prestado
mediante vínculo de emprego público ou contrato de prestação de serviço, nos termos da presente lei.
2 — O vínculo de emprego público é aquele pelo qual
uma pessoa singular presta a sua atividade a um empregador público, de forma subordinada e mediante remuneração.
3 — O vínculo de emprego público reveste as seguintes
modalidades:

1 — O contrato de prestação de serviço para o exercício
de funções públicas é celebrado para a prestação de trabalho em órgão ou serviço sem sujeição à respetiva disciplina
e direção, nem horário de trabalho.
2 — O contrato de prestação de serviço para o exercício
de funções públicas pode revestir as seguintes modalidades:

a) Contrato de trabalho em funções públicas;
b) Nomeação;
c) Comissão de serviço.

a) Contrato de tarefa, cujo objeto é a execução de trabalhos específicos, de natureza excecional, não podendo
exceder o termo do prazo contratual inicialmente estabelecido;
b) Contrato de avença, cujo objeto é a execução de
prestações sucessivas no exercício de profissão liberal,
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com retribuição certa mensal, podendo ser feito cessar,
a todo o tempo, por qualquer das partes, mesmo quando
celebrado com cláusula de prorrogação tácita, com aviso
prévio de 60 dias e sem obrigação de indemnizar.
3 — São nulos os contratos de prestação de serviço para
o exercício de funções públicas em que exista subordinação
jurídica, não podendo os mesmos dar origem à constituição
de um vínculo de emprego público.
4 — A nulidade dos contratos de prestação de serviço
não prejudica a produção plena dos seus efeitos durante o
tempo em que tenham estado em execução, sem prejuízo
da responsabilidade civil, financeira e disciplinar em que
incorre o seu responsável.
Artigo 11.º
Continuidade do exercício de funções públicas

O exercício de funções ao abrigo de qualquer modalidade de vínculo de emprego público, em qualquer dos
órgãos ou serviços a que a presente lei é aplicável, releva
como exercício de funções públicas na carreira, na categoria ou na posição remuneratória, conforme os casos, quando
os trabalhadores, mantendo aquele exercício de funções,
mudem definitivamente de órgão ou serviço.
Artigo 12.º
Jurisdição competente

São da competência dos tribunais administrativos e fiscais os litígios emergentes do vínculo de emprego público.

TÍTULO III
Fontes e participação na legislação do trabalho
CAPÍTULO I
Fontes
Artigo 13.º
Fontes específicas do contrato de trabalho
em funções públicas

1 — O contrato de trabalho em funções públicas pode
ser regulado por instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho, nos termos da presente lei.
2 — São ainda atendíveis os usos, desde que não contrariem normas legais e de instrumentos de regulamentação coletiva e sejam conformes com princípios de boa fé.
3 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho convencionais são o acordo coletivo de trabalho,
o acordo de adesão e a decisão de arbitragem voluntária.
4 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não convencional é a decisão de arbitragem necessária.
5 — São acordos coletivos de trabalho o acordo coletivo
de carreira e o acordo coletivo de empregador público.
6 — O acordo coletivo de carreira é a convenção coletiva aplicável no âmbito de uma carreira ou de um conjunto
de carreiras, independentemente do órgão ou serviço onde
o trabalhador exerça funções.
7 — O acordo coletivo de empregador público é a convenção coletiva aplicável no âmbito do órgão ou serviço
onde o trabalhador exerça funções.

Artigo 14.º
Articulação de acordos coletivos

1 — Os acordos coletivos de trabalho são articulados,
devendo o acordo coletivo de carreira indicar as matérias
que podem ser reguladas pelos acordos coletivos de empregador público.
2 — Na falta de acordo coletivo de carreira ou da indicação referida no número anterior, o acordo coletivo
de empregador público apenas pode regular as matérias
relativas a segurança e saúde no trabalho e duração e organização do tempo de trabalho, excluindo as respeitantes
a suplementos remuneratórios.
CAPÍTULO II
Participação dos trabalhadores
na legislação do trabalho
Artigo 15.º
Direito de participação na elaboração
da legislação do trabalho

1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
têm direito a participar na elaboração da legislação do
trabalho, nos termos do presente capítulo.
2 — Considera-se legislação do trabalho, para efeitos
do disposto no número anterior, a legislação respeitante
ao regime jurídico aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público, nomeadamente nas seguintes
matérias:
a) Constituição, modificação e extinção do vínculo de
emprego público;
b) Recrutamento e seleção;
c) Tempo de trabalho;
d) Férias, faltas e licenças;
e) Remuneração e outras prestações pecuniárias;
f) Formação e aperfeiçoamento profissional;
g) Segurança e saúde no trabalho;
h) Regime disciplinar;
i) Mobilidade;
j) Avaliação do desempenho.
k) Direitos coletivos;
l) Regime de proteção social convergente;
m) Ação social complementar.
Artigo 16.º
Exercício do direito de participação

1 — Qualquer projeto ou proposta de lei, projeto de
decreto-lei ou projeto ou proposta de decreto regional
relativo às matérias previstas no artigo anterior só pode
ser discutido e votado pela Assembleia da República, pelo
Governo da República, pelas assembleias legislativas das
regiões autónomas e pelos governos regionais, depois de
as comissões de trabalhadores e associações sindicais se
terem podido pronunciar sobre eles.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, é aplicável o disposto nos artigos 472.º a 475.º do Código do
Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro,
na redação atual.
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PARTE II
Vínculo de emprego público

TÍTULO I

2 — Sem prejuízo de impedimentos previstos na Constituição e noutros diplomas, os trabalhadores com vínculo
de emprego público estão sujeitos ao regime de incompatibilidades e impedimentos previsto na presente secção.
Artigo 20.º

Trabalhador e empregador

Incompatibilidade com outras funções

CAPÍTULO I

As funções públicas são, em regra, exercidas em regime
de exclusividade.

Trabalhador

Artigo 21.º

SECÇÃO I
Requisitos para a constituição do vínculo
de emprego público

Artigo 17.º
Requisitos relativos ao trabalhador

1 — Além de outros requisitos especiais que a lei preveja, a constituição do vínculo de emprego público depende
da reunião, pelo trabalhador, dos seguintes requisitos:
a) Nacionalidade portuguesa, quando não dispensada
pela Constituição, por convenção internacional ou por lei
especial;
b) 18 anos de idade completos;
c) Não inibição do exercício de funções públicas ou
não interdição para o exercício daquelas que se propõe
desempenhar;
d) Robustez física e perfil psíquico indispensáveis ao
exercício das funções;
e) Cumprimento das leis de vacinação obrigatória.
2 — A nacionalidade portuguesa para o desempenho de
funções públicas só pode ser exigida nas situações previstas
no n.º 2 do artigo 15.º da Constituição.
Artigo 18.º
Grau académico ou título profissional

1 — O exercício de funções públicas pode ser condicionado à titularidade de grau académico ou título profissional, nos termos definidos nas normas reguladoras das
carreiras.
2 — A falta do requisito previsto no número anterior,
quando exigível, determina a nulidade do vínculo de emprego público.
3 — A perda, a título definitivo, do grau ou do título
referidos no n.º 1 determina a cessação do vínculo de emprego público, por caducidade.
SECÇÃO II
Garantias de imparcialidade

Artigo 19.º
Incompatibilidades e impedimentos

1 — No exercício das suas funções, os trabalhadores
em funções públicas estão exclusivamente ao serviço do
interesse público, tal como é definido, nos termos da lei,
pelos órgãos competentes da Administração.

Acumulação com outras funções públicas

1 — O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas não remuneradas, desde
que a acumulação revista manifesto interesse público.
2 — O exercício de funções públicas pode ser acumulado com outras funções públicas remuneradas, desde que
a acumulação revista manifesto interesse público e apenas
nos seguintes casos:
a) Participação em comissões ou grupos de trabalho;
b) Participação em conselhos consultivos e em comissões de fiscalização ou outros órgãos colegiais de fiscalização ou controlo de dinheiros públicos;
c) Atividades docentes ou de investigação de duração não superior à fixada em despacho dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças, da Administração Pública e da educação e que, sem prejuízo
do cumprimento da duração semanal do trabalho, não se
sobreponha em mais de um quarto ao horário inerente à
função principal;
d) Realização de conferências, palestras, ações de formação de curta duração e outras atividades de idêntica
natureza.
Artigo 22.º
Acumulação com funções ou atividades privadas

1 — O exercício de funções públicas não pode ser acumulado com funções ou atividades privadas, exercidas em
regime de trabalho autónomo ou subordinado, com ou sem
remuneração, concorrentes, similares ou conflituantes com
as funções públicas.
2 — Para efeitos do disposto no artigo anterior,
consideram-se concorrentes, similares ou conflituantes
com as funções públicas as atividades privadas que, tendo
conteúdo idêntico ao das funções públicas desempenhadas,
sejam desenvolvidas de forma permanente ou habitual e
se dirijam ao mesmo círculo de destinatários.
3 — O exercício de funções públicas pode ser acumulado com funções ou atividades privadas que:
a) Não sejam legalmente consideradas incompatíveis
com as funções públicas;
b) Não sejam desenvolvidas em horário sobreposto,
ainda que parcialmente, ao das funções públicas;
c) Não comprometam a isenção e a imparcialidade exigidas pelo desempenho das funções públicas;
d) Não provoquem prejuízo para o interesse público
ou para os direitos e interesses legalmente protegidos dos
cidadãos.
4 — No exercício das funções ou atividades privadas
autorizadas, os trabalhadores da Administração Pública não
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podem praticar quaisquer atos contrários aos interesses do
serviço a que pertencem ou com eles conflituantes.
5 — A violação do disposto no número anterior determina a revogação da autorização para acumulação de
funções, constituindo ainda infração disciplinar grave.
Artigo 23.º
Autorização para acumulação de funções

1 — A acumulação de funções nos termos previstos
nos artigos anteriores depende de prévia autorização da
entidade competente.
2 — Do requerimento a apresentar para efeitos de acumulação de funções devem constar as seguintes indicações:
a) Local do exercício da função ou atividade a acumular;
b) Horário em que ela se deve exercer, quando aplicável;
c) Remuneração a auferir, quando aplicável;
d) Natureza autónoma ou subordinada do trabalho a
desenvolver e respetivo conteúdo;
e) Justificação do manifesto interesse público na acumulação, quando aplicável;
f) Justificação da inexistência de conflito com as funções
públicas, quando aplicável;
g) Compromisso de cessação imediata da função ou
atividade acumulada, no caso de ocorrência superveniente
de conflito.
3 — Compete aos titulares de cargos dirigentes, sob
pena de cessação da respetiva comissão de serviço, nos
termos do respetivo estatuto, verificar da existência de
situações de acumulação de funções não autorizadas, bem
como fiscalizar o cumprimento das garantias de imparcialidade no desempenho de funções públicas.

do seu desempenho, em cujo procedimento ele tenha tido
intervenção;
f) Com ele colaborem, em situação de paridade hierárquica, no âmbito do mesmo órgão ou serviço.
4 — Para efeitos das proibições constantes dos n.os 1 e
2, é equiparado ao trabalhador:
a) O seu cônjuge, não separado de pessoas e bens, ascendentes e descendentes em qualquer grau, colaterais
até ao segundo grau e pessoa que com ele viva em união
de facto;
b) A sociedade em cujo capital o trabalhador detenha,
direta ou indiretamente, por si mesmo ou conjuntamente
com as pessoas referidas na alínea anterior, uma participação não inferior a 10 %.
5 — A violação dos deveres referidos nos n.os 1 e 2 constitui infração disciplinar grave.
6 — Para efeitos do disposto no Código do Procedimento Administrativo, os trabalhadores devem comunicar
ao respetivo superior hierárquico, antes de tomadas as
decisões, praticados os atos ou celebrados os contratos
referidos nos n.os 1 e 2, a existência das situações referidas
no n.º 4.
7 — É aplicável, com as necessárias adaptações, o disposto no artigo 51.º do Código do Procedimento Administrativo, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de
novembro, na redação atual.
CAPÍTULO II
Empregador público
Artigo 25.º

Artigo 24.º

Delimitação do empregador público

Proibições específicas

1 — O empregador público é o Estado ou outra pessoa
coletiva pública que constitui vínculos de emprego público
nos termos da presente lei.
2 — Há sucessão na posição jurídica de empregador
público quando um trabalhador com vínculo de emprego
público com uma pessoa coletiva pública passa a exercer a
sua atividade a título definitivo para outra pessoa coletiva
pública que esteja sujeita à presente lei.
3 — Para efeitos de aplicação das regras do Código do
Trabalho que dependem do número de trabalhadores, o
empregador público é equiparado à empresa.

1 — Os trabalhadores não podem prestar a terceiros,
por si ou por interposta pessoa, em regime de trabalho
autónomo ou subordinado, serviços no âmbito do estudo,
preparação ou financiamento de projetos, candidaturas ou
requerimentos que devam ser submetidos à sua apreciação
ou decisão ou à de órgãos ou serviços colocados sob sua
direta influência.
2 — Os trabalhadores não podem beneficiar, pessoal e
indevidamente, de atos ou tomar parte em contratos em
cujo processo de formação intervenham órgãos ou unidades
orgânicas colocados sob sua direta influência.
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
consideram-se colocados sob direta influência do trabalhador os órgãos ou serviços que:
a) Estejam sujeitos ao seu poder de direção, superintendência ou tutela;
b) Exerçam poderes por ele delegados ou subdelegados;
c) Tenham sido por ele instituídos, ou relativamente a
cujo titular tenha intervindo como representante do empregador público, para o fim específico de intervir nos
procedimentos em causa;
d) Sejam integrados, no todo ou em parte, por trabalhadores por ele designados;
e) Cujo titular ou trabalhadores neles integrados tenham,
há menos de um ano, sido beneficiados por qualquer vantagem remuneratória, ou obtido menção relativa à avaliação

Artigo 26.º
Pluralidade de empregadores públicos

1 — Os empregadores públicos podem celebrar contratos de trabalho em regime da pluralidade de empregadores
nos termos do Código do Trabalho.
2 — Para efeitos do regime referido no número anterior, os empregadores públicos consideram-se sempre em
relação de colaboração.
Artigo 27.º
Exercício das competências inerentes à qualidade
de empregador público

1 — As competências inerentes à qualidade de empregador público, na administração direta e indireta do
Estado, são exercidas:
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a) Na administração direta, pelo dirigente máximo do
órgão ou serviço;
b) Na administração indireta, pelo órgão de direção da
pessoa coletiva pública.
2 — As competências inerentes à qualidade de empregador público, na administração autárquica, são exercidas:
a) Nos municípios, pelo presidente da câmara municipal;
b) Nas freguesias, pela junta de freguesia;
c) Nos serviços municipalizados, pelo presidente do
conselho de administração.

o serviço, de cabimento orçamental e do reconhecimento
da sua sustentabilidade futura pelo membro do Governo
responsável pela área das finanças.
6 — O disposto no número anterior não é aplicável à
alteração do mapa de pessoal que decorra do direito de
ocupação de posto de trabalho no órgão ou serviço pelo
trabalhador que, nos termos legais, a este deva regressar.
7 — A alteração dos mapas de pessoal que implique
redução de postos de trabalho fundamenta-se em reorganização do órgão ou serviço nos termos legalmente
previstos, devendo cessar, em primeiro lugar, os vínculos
de emprego público a termo.

CAPÍTULO III

Artigo 30.º

Planeamento e gestão dos recursos humanos

Preenchimento dos postos de trabalho

Artigo 28.º
Planeamento da atividade e gestão dos recursos humanos

1 — O empregador público deve planear para cada exercício orçamental as atividades de natureza permanente ou
temporária, tendo em consideração a missão, as atribuições,
a estratégia, os objetivos fixados, as competências das
unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis.
2 — O planeamento a que se refere o número anterior
deve incluir eventuais alterações a introduzir nas unidades orgânicas flexíveis, bem como o respetivo mapa de
pessoal.
3 — Os elementos referidos nos números anteriores
devem acompanhar a proposta de orçamento.
Artigo 29.º
Mapas de pessoal

1 — Os órgãos e serviços preveem anualmente o respetivo mapa de pessoal, tendo em conta as atividades, de
natureza permanente ou temporária, a desenvolver durante
a sua execução.
2 — O mapa de pessoal contém a indicação do número
de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece
para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:
a) Da atribuição, competência ou atividade que o seu
ocupante se destina a cumprir ou a executar;
b) Do cargo ou da carreira e categoria que lhes correspondam;
c) Dentro de cada carreira e, ou, categoria, quando imprescindível, da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;
d) Do perfil de competências transversais da respetiva
carreira ou categoria, regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública e complementado com as competências associadas
à especificidade do posto de trabalho.
3 — Nos órgãos e serviços desconcentrados, o mapa de
pessoal é desdobrado em tantos mapas quantas as unidades
orgânicas desconcentradas.
4 — O mapa de pessoal é aprovado pela entidade competente para a aprovação da proposta de orçamento, sendo
afixado no órgão ou serviço e inserido em página eletrónica.
5 — As alterações aos mapas de pessoal que impliquem
um aumento de postos de trabalho carecem de autorização
prévia do membro do Governo de que dependa o órgão ou

1 — O órgão ou serviço pode promover o recrutamento
dos trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos
de trabalho previstos no mapa de pessoal, nos termos do
presente artigo.
2 — O recrutamento deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante a natureza permanente
ou transitória da atividade, tal como consta do mapa de
pessoal.
3 — O recrutamento é feito por procedimento concursal
restrito aos trabalhadores detentores de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado.
4 — Em caso de impossibilidade de ocupação de postos
de trabalho nos termos do número anterior, o órgão ou
serviço, precedendo parecer favorável dos membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, pode recrutar trabalhadores com vínculo
de emprego público a termo ou sem vínculo de emprego
público, mediante procedimento concursal.
5 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados, os membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da Administração Pública podem autorizar
a realização de um procedimento concursal a que possam
concorrer os trabalhadores com e sem vínculo de emprego
público fora do caso previsto no número anterior.
6 — O recrutamento de trabalhadores com vínculo de
emprego público a termo ou sem vínculo de emprego público pode ainda ocorrer noutras situações especialmente
previstas na lei, em razão de aptidão científica, técnica ou
artística, devidamente fundamentada, precedido do parecer
referido no número anterior.
7 — O parecer referido nos números anteriores é expressamente mencionado no procedimento de recrutamento.
8 — O preenchimento dos postos de trabalho pode ainda
ocorrer por consolidação de mobilidade ou de cedência
de interesse público, nos termos previstos na presente lei.
Artigo 31.º
Orçamentação e gestão das despesas com pessoal

1 — O orçamento dos órgãos ou serviços deve prever
os seguintes encargos relativos aos trabalhadores:
a) Encargos relativos a remunerações;
b) Encargos relativos aos postos de trabalho previstos
nos mapas de pessoal aprovados e para os quais se preveja
recrutamento;
c) Encargos com alterações do posicionamento remuneratório;
d) Encargos relativos a prémios de desempenho.
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2 — Compete ao dirigente máximo do órgão ou serviço
decidir sobre o montante máximo de cada um dos tipos
de encargos, podendo optar, sem prejuízo do disposto
no n.º 7 do artigo 156.º, pela afetação integral das verbas orçamentais correspondentes a apenas um dos tipos.
3 — A decisão referida no número anterior é tomada
no prazo de 15 dias após o início da execução do orçamento, devendo discriminar as verbas afetas a cada tipo
de encargo.
4 — A decisão referida nos números anteriores pode ser
alterada ao longo da execução orçamental, de acordo com
o disposto nos números seguintes.
5 — Quando não seja utilizada a totalidade das verbas
orçamentais destinadas a suportar o tipo de encargos referido na alínea b) e c) do n.º 1, a parte remanescente acresce
às destinadas a suportar o tipo de encargos referido na
alínea d) do mesmo número.
6 — No decurso da execução orçamental, os montantes
orçamentados a que se referem as alíneas b), c) e d) do
número anterior não podem ser utilizados para suprir eventuais insuficiências orçamentais no âmbito das restantes
despesas com pessoal.
7 — Em caso de desocupação permanente de postos
de trabalho previstos no mapa de pessoal e anteriormente
ocupados, podem as correspondentes verbas orçamentais
acrescer ao montante previsto para os encargos com o
recrutamento de trabalhadores.
Artigo 32.º
Celebração de contratos de prestação de serviço

1 — A celebração de contratos de tarefa e avença apenas
pode ter lugar quando, cumulativamente:
a) Se trate da execução de trabalho não subordinado,
para a qual se revele inconveniente o recurso a qualquer
modalidade de vínculo de emprego público;
b) Seja observado o regime legal de aquisição de serviços;
c) Seja comprovada pelo prestador do serviço a regularidade da sua situação fiscal e perante a segurança social.
2 — Sem prejuízo dos requisitos referidos nas alíneas b)
e c) do número anterior, a celebração de contratos de tarefa
e de avença depende de prévio parecer favorável dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da Administração Pública, relativamente à verificação do
requisito previsto na alínea a) do número anterior, sendo
os termos e tramitação desse parecer regulados por portaria
dos mesmos membros do Governo.
3 — Os membros do Governo a que se refere o número
anterior podem, excecionalmente, autorizar a celebração
de um número máximo de contratos de tarefa e de avença,
em termos a definir na portaria prevista no número anterior,
desde que, a par do cumprimento do disposto no n.º 1,
não sejam excedidos os prazos contratuais inicialmente
previstos e os encargos financeiros globais anuais, que
devam suportar os referidos contratos, estejam inscritos
na respetiva rubrica do orçamento do órgão ou do serviço.
4 — A verificação, através de relatório de auditoria
efetuada pela IGF em articulação com a Direção-Geral
da Administração e do Emprego Público (DGAEP), da
vigência de contratos de prestação de serviço para execução
de trabalho subordinado equivale ao reconhecimento pelo
órgão ou serviço da necessidade de ocupação de um posto
de trabalho com recurso à constituição de um vínculo de
emprego público por tempo indeterminado ou a termo,

conforme caracterização resultante daquela auditoria, determinando:
a) A alteração do mapa de pessoal do órgão ou serviço,
por forma a prever aquele posto de trabalho;
b) A publicitação de procedimento concursal para constituição de vínculo de emprego público, nos termos previstos
na presente lei.

TÍTULO II
Formação do vínculo
CAPÍTULO I
Recrutamento
Artigo 33.º
Procedimento concursal

1 — O recrutamento é decidido pelo dirigente máximo
do órgão ou serviço.
2 — O recrutamento é feito por procedimento concursal publicitado, designadamente através de publicação na
2.ª série do Diário da República.
3 — Da publicitação do procedimento concursal consta
a referência ao número de postos de trabalho a ocupar e
respetiva caracterização, de acordo com atribuição, competência ou atividade, carreira, categoria e, quando imprescindível, área de formação académica ou profissional
que lhes correspondam.
4 — Para os efeitos do disposto no número anterior, a
publicitação do procedimento faz referência:
a) À área de formação académica, quando exista mais
do que uma no mesmo nível habilitacional, nas carreiras
de complexidade funcional classificadas de grau 3;
b) À área de formação profissional quando a integração
na carreira não dependa, ou não dependa exclusivamente,
de habilitações literárias, nas carreiras de complexidade
funcional classificadas de grau 1 ou 2.
Artigo 34.º
Exigência de nível habilitacional

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
pode apenas ser candidato ao procedimento quem seja
titular do nível habilitacional e, quando aplicável, da área
de formação, correspondentes ao grau de complexidade
funcional da carreira e categoria caracterizadoras do posto
de trabalho para cuja ocupação o procedimento é publicitado.
2 — Excecionalmente, a publicitação do procedimento
pode prever a possibilidade de candidatura de quem, não
sendo titular da habilitação exigida, considere dispor da
formação e, ou, experiência profissionais necessárias e
suficientes para a substituição daquela habilitação.
3 — A substituição da habilitação nos termos referidos
no número anterior não é admissível quando, para o exercício de determinada profissão ou função, implicadas na
caracterização dos postos de trabalho em causa, lei especial
exija título ou o preenchimento de certas condições.
4 — O júri analisa, preliminarmente, a formação e, ou,
a experiência profissionais e delibera sobre a admissão do
candidato ao procedimento concursal.
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5 — Em caso de admissão, a deliberação, acompanhada
do teor integral da sua fundamentação, é notificada aos
restantes candidatos.
Artigo 35.º
Outros requisitos de recrutamento

1 — Podem candidatar-se a procedimento destinado
ao recrutamento para carreiras unicategoriais ou para a
categoria inferior de carreiras pluricategoriais:
a) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar diferente atribuição, competência ou
atividade, do órgão ou serviço em causa;
b) Trabalhadores integrados na mesma carreira, a cumprir ou a executar qualquer atribuição, competência ou
atividade, de outro órgão ou serviço ou que se encontrem
em situação de requalificação;
c) Trabalhadores integrados em outras carreiras;
d) Sendo o caso, trabalhadores que exerçam os respetivos cargos em comissão de serviço ou que sejam sujeitos de outros vínculos de emprego público a termo e
indivíduos sem vínculo de emprego público previamente
constituído.
2 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, podem
ainda candidatar-se a procedimento destinado ao recrutamento para categorias superiores de carreiras pluricategoriais trabalhadores integrados na mesma carreira, em
diferente categoria, do órgão ou serviço em causa, que
se encontrem a cumprir ou a executar idêntica atribuição,
competência ou atividade.
Artigo 36.º
Métodos de seleção

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
são métodos de seleção obrigatórios os seguintes:
a) Provas de conhecimentos, destinadas a avaliar as
competências técnicas necessárias ao exercício da função;
b) Avaliação psicológica, destinada a avaliar as restantes
competências exigíveis ao exercício da função.
2 — No recrutamento de candidatos que estejam a cumprir ou a executar a atribuição, competência ou atividade
caracterizadoras do posto de trabalho em causa, bem como
no recrutamento de candidatos em situação de requalificação que, imediatamente antes, tenham desempenhado
aquela atribuição, competência ou atividade, os métodos
de seleção são os seguintes:
a) Avaliação curricular, incidente especialmente sobre
as funções desempenhadas na categoria e no cumprimento
ou execução da atribuição, competência ou atividade em
causa e o nível de desempenho nelas alcançado;
b) Entrevista de avaliação das competências exigíveis
ao exercício da função.
3 — Os métodos referidos no número anterior podem
ser afastados pelos candidatos através de declaração escrita,
aplicando-se-lhes, nesse caso, os métodos previstos para
os restantes candidatos.
4 — Podem ainda ser adotados, facultativamente, outros
métodos de seleção, designadamente o estágio profissional
ou outros métodos legalmente previstos.

5 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o empregador público pode limitar-se a utilizar os métodos de
seleção referidos na alínea a) do n.º 1 e na alínea a) do
n.º 2, nos procedimentos concursais para constituição de
vínculo de emprego público por tempo indeterminado,
cujos candidatos sejam exclusivamente trabalhadores com
vínculo de emprego público por tempo indeterminado
previamente constituído.
6 — O empregador público pode limitar-se a utilizar o
método de seleção avaliação curricular nos procedimentos concursais para constituição de vínculos de emprego
público a termo.
Artigo 37.º
Tramitação do procedimento concursal

1 — O procedimento concursal é simplificado e urgente,
obedecendo aos seguintes princípios:
a) A composição do júri do procedimento integra trabalhadores do empregador público, de outro órgão ou
serviço e, quando a área de formação exigida revele a sua
conveniência, de entidades privadas;
b) Não há atos ou listas preparatórias da ordenação final
dos candidatos;
c) A ordenação final dos candidatos é unitária, ainda que
lhes tenham sido aplicados métodos de seleção diferentes;
d) O recrutamento efetua-se pela ordem decrescente da
ordenação final dos candidatos colocados em situação de
requalificação e, esgotados estes, dos restantes candidatos.
2 — A tramitação do procedimento concursal, incluindo
a do procedimento destinado a constituir reservas de recrutamento em cada órgão ou serviço ou em entidade centralizada, é regulamentada por portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública.
3 — Quando a tramitação fixada nos termos do número
anterior se revelar desadequada, pode a tramitação do
procedimento concursal para carreira especial ser regulamentada por portaria do membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública e do membro do Governo que exerça poderes de direção, superintendência ou
tutela sobre o órgão ou serviço em cujo mapa de pessoal
se contenha a previsão da carreira.
Artigo 38.º
Determinação do posicionamento remuneratório

1 — Quando esteja em causa posto de trabalho relativamente ao qual a modalidade de vínculo de emprego público
seja o contrato, o posicionamento do trabalhador recrutado
numa das posições remuneratórias da categoria é objeto de
negociação com o empregador público, a qual tem lugar:
a) Imediatamente após o termo do procedimento concursal; ou
b) Aquando da aprovação em curso de formação específico ou da aquisição de certo grau académico ou de
certo título profissional, nos termos da alínea c) do n.º 4 do
artigo 84.º, que decorram antes da celebração do contrato.
2 — Para os efeitos do disposto na alínea d) do n.º 1 do
artigo anterior, a negociação com os candidatos colocados
em situação de requalificação antecede a que tenha lugar
com os restantes candidatos.
3 — A negociação entre o empregador público e cada
um dos candidatos efetua-se por escrito, pela ordem em
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que figurem na ordenação final, devendo os trabalhadores
com vínculo de emprego público informar previamente o
empregador da carreira, da categoria e da posição remuneratória que detêm nessa data.
4 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados, designadamente quando o elevado número de candidatos torne a negociação impraticável, o empregador
público pode optar por enviar uma proposta de adesão a
um determinado posicionamento remuneratório a todos
os candidatos.
5 — O acordo ou a proposta de adesão são objeto de
fundamentação escrita pelo empregador público.
6 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a
falta de acordo com um candidato determina a negociação
com o que se lhe siga na ordenação final dos candidatos,
não podendo ser proposto ao candidato subsequente na
ordenação posicionamento remuneratório superior ao máximo proposto e não aceite por qualquer dos candidatos
que o antecedam naquela ordenação.
7 — O empregador público não pode propor a primeira
posição remuneratória ao candidato que seja titular de
licenciatura ou de grau académico superior quando esteja
em causa o recrutamento de trabalhador para posto de
trabalho com conteúdo funcional correspondente ao da
carreira geral de técnico superior.
8 — Após o encerramento do procedimento concursal,
a documentação relativa ao respetivo processo negocial é
pública e de livre acesso.
9 — O disposto nos números anteriores pode ser aplicável, mediante lei especial, quando esteja em causa posto
de trabalho relativamente ao qual a modalidade do vínculo
de emprego público seja a nomeação.
10 — Não dispondo da faculdade prevista no número
anterior, o posicionamento do trabalhador nomeado tem
lugar na ou numa das posições remuneratórias da categoria
que tenham sido publicitadas.
Artigo 39.º
Curso de Estudos Avançados em Gestão Pública

1 — Observados os condicionalismos referidos no artigo 30.º relativamente a atividades de natureza permanente, o dirigente máximo do empregador público pode
optar, em alternativa à publicitação de procedimento concursal nele previsto, pelo recurso a diplomados pelo Curso
de Estudos Avançados em Gestão Pública (CEAGP).
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o empregador público remete à Direção Geral da Qualificação
dos Trabalhadores em Funções Públicas (INA) a lista do
número de postos de trabalho a ocupar, bem como a respetiva caracterização, nos termos do artigo 33.º
3 — A caracterização dos postos de trabalho cujo número consta da lista referida no número anterior toma em
consideração que os diplomados com o CEAGP apenas
podem ser integrados na carreira geral de técnico superior
e para cumprimento ou execução das atribuições, competências ou atividades que a respetiva regulamentação
identifique.
4 — A remessa ao INA da lista referida no n.º 2 compromete o empregador público a, findo o CEAGP, integrar
o correspondente número de diplomados.
5 — O recrutamento para frequência do CEAGP observa o disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 30.º
6 — A integração na carreira geral de técnico superior
efetua-se na segunda posição remuneratória ou naquela

cujo nível remuneratório seja idêntico ou, na sua falta, imediatamente superior ao nível remuneratório correspondente
ao posicionamento do candidato na categoria de origem,
quando dela seja titular no âmbito de um vínculo de emprego público constituído por tempo indeterminado.
7 — O CEAGP é regulamentado por portaria do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública.
CAPÍTULO II
Forma, período experimental e invalidades
SECÇÃO I
Forma

Artigo 40.º
Forma do contrato de trabalho em funções públicas

1 — O contrato está sujeito à forma escrita e dele deve
constar a assinatura das partes.
2 — Do contrato devem ainda constar, pelo menos, as
seguintes indicações:
a) Nome ou denominação e domicílio ou sede dos contraentes;
b) Modalidade de contrato e respetivo termo quando
aplicável;
c) Atividade contratada, carreira, categoria e remuneração do trabalhador;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data do início da atividade;
f) Data de celebração do contrato;
g) Identificação da entidade que autorizou a contratação.
3 — Na falta da indicação exigida pela alínea e) do
número anterior, considera-se que o contrato tem início
na data da sua celebração.
4 — Quando o contrato não contenha a assinatura das
partes ou qualquer das indicações referidas no n.º 2, o empregador público deve proceder à sua correção, no prazo
de 30 dias, a contar da data de requerimento do trabalhador
para o efeito.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, os membros do
Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública podem, por portaria, aprovar modelos
oficiais de contratos, bem como prever a sua informatização e desmaterialização.
Artigo 41.º
Forma da nomeação

1 — A nomeação reveste a forma de despacho e pode
consistir em mera declaração de concordância com proposta ou informação anterior que, neste caso, faz parte
integrante do ato.
2 — Do despacho de nomeação consta a referência
às normas legais habilitantes e à existência de adequado
cabimento orçamental.
Artigo 42.º
Aceitação da nomeação

1 — A aceitação é o ato público e pessoal pelo qual o
nomeado declara aceitar a nomeação.
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2 — A aceitação é titulada pelo respetivo termo, de
modelo aprovado por portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública.
3 — No ato de aceitação, o trabalhador presta o seguinte
compromisso de honra:
«Afirmo solenemente que cumprirei as funções que me
são confiadas com respeito pelos deveres que decorrem da
Constituição e da lei.»
4 — O termo de aceitação é assinado pelo órgão competente para a nomeação.
5 — A competência prevista no número anterior pode,
a solicitação do órgão ou serviço, ainda que por iniciativa
do trabalhador, ser exercida no estrangeiro pela autoridade
diplomática ou consular.
6 — A entidade competente para a assinatura do termo
de aceitação não pode, sob pena de responsabilidade civil,
financeira e disciplinar, recusar-se a fazê-lo.
7 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, a falta
de aceitação do nomeado determina a caducidade automática do ato de nomeação, o qual não pode ser repetido no
procedimento em que foi praticado.
Artigo 43.º
Prazo para aceitação

1 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o prazo
para aceitação da nomeação é de 20 dias, a contar, de forma
contínua, da data da publicitação do ato de nomeação.
2 — Em casos devidamente justificados, designadamente de doença e férias, o prazo previsto no número
anterior pode ser prorrogado, por períodos determinados,
pela entidade competente para a assinatura do respetivo
termo.
3 — Nos casos de ausência no âmbito do regime da
parentalidade e de faltas por acidente de trabalho ou doença
profissional, o prazo previsto no n.º 1 é automaticamente
prorrogado para o termo destas situações.
Artigo 44.º
Efeitos da aceitação

1 — A aceitação determina o início de funções para
todos os efeitos legais, designadamente os de perceção de
remuneração e de contagem do tempo de serviço.
2 — Nos casos de ausência por maternidade, paternidade ou adoção e de faltas por acidente de trabalho ou
doença profissional, a perceção de remuneração decorrente
de nomeação definitiva retroage à data da publicitação do
ato de aceitação.
3 — Nos casos previstos no n.º 3 do artigo anterior, a
contagem do tempo de serviço decorrente de nomeação
definitiva retroage à data da publicitação do respetivo ato.
SECÇÃO II
Período experimental

possui as competências exigidas pelo posto de trabalho
que vai ocupar.
2 — O período experimental tem duas modalidades:
a) Período experimental do vínculo, que corresponde
ao tempo inicial de execução do vínculo de emprego público;
b) Período experimental de função, que corresponde ao
tempo inicial de desempenho de nova função em diferente
posto de trabalho, por trabalhador que já seja titular de um
vínculo de emprego público por tempo indeterminado.
3 — Concluído sem sucesso o período experimental do
vínculo, este cessa os seus efeitos automaticamente, sem
direito a qualquer indemnização ou compensação.
4 — Concluído sem sucesso o período experimental de
função, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional
que detinha anteriormente.
5 — Por ato fundamentado da entidade competente, o
período experimental pode ser feito cessar antes do respetivo termo, quando o trabalhador manifestamente revele
não possuir as competências exigidas pelo posto de trabalho que ocupa.
Artigo 46.º
Avaliação do trabalhador durante o período experimental

1 — Durante o período experimental, o trabalhador é
acompanhado por um júri, especialmente constituído para
o efeito, que procede, no final, à avaliação do trabalhador.
2 — Nos vínculos de emprego público a termo, o júri
do período experimental é substituído pelo superior hierárquico imediato do trabalhador.
3 — A avaliação final toma em consideração os elementos que o júri tenha recolhido, o relatório que o trabalhador
deve apresentar e os resultados das ações de formação
frequentadas.
4 — A avaliação final traduz-se numa escala de 0 a
20 valores, considerando-se concluído com sucesso o período experimental quando o trabalhador tenha obtido uma
avaliação não inferior a 14 ou a 12 valores, consoante se
trate ou não, respetivamente, de carreira ou categoria de
grau 3 de complexidade funcional.
5 — O termo do período experimental é assinalado por
ato escrito, que deve indicar o resultado da avaliação final.
6 — As regras previstas na lei geral sobre procedimento
concursal para efeitos de recrutamento de trabalhadores são
aplicáveis, com as necessárias adaptações, à constituição,
composição, funcionamento e competência do júri, bem
como à homologação e impugnação administrativa dos
resultados da avaliação final.
Artigo 47.º
Denúncia pelo trabalhador

Durante o período experimental, o trabalhador pode
denunciar o contrato sem aviso prévio nem necessidade
de invocação de justa causa, não havendo direito a indemnização.

Artigo 45.º

Artigo 48.º

Regras gerais

Tempo de serviço durante o período experimental

1 — O período experimental corresponde ao tempo
inicial de execução das funções do trabalhador, nas modalidades de contrato de trabalho em funções públicas e
de nomeação, e destina-se a comprovar se o trabalhador

1 — O período experimental é tido em conta, para todos
os efeitos legais, como tempo de serviço efetivo.
2 — O tempo de serviço decorrido no período experimental por trabalhador titular de um vínculo de emprego
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público por tempo indeterminado é contado, para todos os
efeitos legais, nos seguintes termos:
a) No caso de período experimental concluído com
sucesso, na carreira e categoria onde tenha decorrido.
b) No caso de período experimental concluído sem sucesso, na carreira e categoria à qual o trabalhador regresse,
quando seja o caso.
Artigo 49.º

beleçam qualquer indemnização em caso de denúncia do
vínculo durante o período experimental.
SECÇÃO III
Invalidade do vínculo de emprego público

Artigo 52.º

Duração do período experimental

Causas específicas de invalidade
do vínculo de emprego público

1 — No contrato de trabalho em funções públicas por
tempo indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração:

Para além das causas comuns, são causas específicas de
invalidade total ou parcial do vínculo de emprego público
as seguintes:

a) 90 dias, para os trabalhadores integrados na carreira
de assistente operacional e noutras carreiras ou categorias
com idêntico grau de complexidade funcional;
b) 180 dias, para os trabalhadores integrados na carreira
de assistente técnico e noutras carreiras ou categorias com
idêntico grau de complexidade funcional;
c) 240 dias, para os trabalhadores integrados na carreira
de técnico superior e noutras carreiras ou categorias com
idêntico grau de complexidade funcional.

a) Declaração de nulidade ou anulação da decisão final
do procedimento concursal que deu origem à constituição
do vínculo;
b) Declaração de nulidade ou anulação da decisão final
do procedimento concursal que deu origem à ocupação de
novo posto de trabalho pelo trabalhador.

2 — No contrato de trabalho em funções públicas a
termo, o período experimental tem a seguinte duração:

1 — O vínculo de emprego público declarado nulo ou
anulado produz efeitos como válido em relação ao tempo
em que seja executado.
2 — Ao ato modificativo de vínculo que seja inválido aplica-se o disposto no número anterior, desde
que não afete as garantias do trabalhador em funções
públicas.
3 — A nulidade ou a anulação parcial não determina a
invalidade de todo o vínculo, salvo quando se mostre que
este não teria sido constituído sem a parte viciada.
4 — A parte do conteúdo do vínculo de emprego público
que viole normas imperativas considera-se substituída
por estas.

a) 30 dias, no contrato a termo certo de duração igual
ou superior a seis meses e no contrato a termo incerto cuja
duração se preveja vir a ser superior àquele limite.
b) 15 dias, no contrato a termo certo de duração inferior
a seis meses e no contrato a termo incerto cuja duração se
preveja não vir a ser superior àquele limite.
3 — Na falta de lei especial em contrário, o período
experimental na nomeação definitiva tem a duração de
um ano.
4 — Os diplomas que disponham sobre carreiras especiais podem estabelecer outra duração para o respetivo
período experimental.
Artigo 50.º
Contagem do período experimental

1 — O período experimental começa a contar-se a partir do início da execução da prestação pelo trabalhador,
compreendendo as ações de formação ministradas pelo
empregador público ou frequentadas por determinação
deste, desde que não excedam metade do período experimental.
2 — Para efeitos da contagem do período experimental,
não são tidos em conta os dias de faltas, ainda que justificadas, de licença e de dispensa, bem como de suspensão
do vínculo.
Artigo 51.º
Redução e exclusão do período experimental
e denúncia do contrato

1 — A duração do período experimental pode ser reduzida por instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho.
2 — O período experimental não pode ser excluído
por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
3 — São nulas as disposições do contrato ou de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que esta-

Artigo 53.º
Efeitos da invalidade

Artigo 54.º
Invalidade e cessação do vínculo

1 — Ao facto extintivo ocorrido antes da declaração
de nulidade ou anulação do vínculo de emprego público
aplicam-se as normas sobre cessação.
2 — Se for declarado nulo ou anulado o vínculo a termo
que já tenha cessado, a indemnização tem por limite o
valor estabelecido nos artigos 301.º e 305.º respetivamente para despedimento ilícito ou de denúncia sem aviso
prévio.
3 — À invocação de invalidade pela parte de má-fé,
estando a outra de boa-fé, seguida de imediata cessação
da prestação de trabalho, aplica-se o regime da indemnização prevista nos artigos 300.º e 305.º respetivamente
para o despedimento ilícito ou para a denúncia sem aviso
prévio.
4 — Para efeitos do previsto no número anterior, a má-fé consiste na constituição ou na manutenção do vínculo
com o conhecimento da causa de invalidade.
Artigo 55.º
Convalidação

Cessando a causa da invalidade durante a execução do
vínculo de emprego público, este considera-se convalidado
desde o início da execução.
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TÍTULO III
Modalidades especiais de vínculo
de emprego público
CAPÍTULO I
Contrato de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo
Artigo 56.º
Regras gerais

1 — Ao contrato de trabalho em funções públicas pode
ser aposto termo resolutivo, certo ou incerto, nos termos
previstos nos artigos seguintes.
2 — Em tudo o que não seja regulado na presente lei,
aplica-se subsidiariamente ao vínculo de emprego público
a termo resolutivo o regime do Código do Trabalho, no
que não seja incompatível com o disposto na presente lei.
3 — O regime do contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo não pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
4 — O disposto no presente capítulo e o regime do
Código do Trabalho em matéria de contrato de trabalho a
termo resolutivo aplicam-se, com as necessárias adaptações, à nomeação exercida a título transitório.
5 — A constituição do vínculo de trabalho em funções
públicas a termo resolutivo deve obedecer a um procedimento concursal, cujos métodos de seleção são os previstos
nos n.os 2 a 6 do artigo 36.º
6 — Não são aplicáveis ao vínculo de trabalho em funções públicas a termo resolutivo as normas relativas a
carreiras, mobilidade e colocação em situação de requalificação.
Artigo 57.º
Fundamentos para a celebração de contrato de trabalho
em funções públicas a termo resolutivo

1 — Só pode ser aposto termo resolutivo ao contrato
de trabalho em funções públicas nas seguintes situações,
fundamentadamente justificadas:
a) Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente
ou que, por qualquer razão, se encontre temporariamente
impedido de prestar serviço;
b) Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo ação de apreciação
da licitude do despedimento;
c) Substituição direta ou indireta de trabalhador em
situação de licença sem remuneração;
d) Substituição de trabalhador a tempo completo que
passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;
e) Para assegurar necessidades urgentes de funcionamento das entidades empregadoras públicas;
f) Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado
precisamente definido e não duradouro;
g) Para o exercício de funções em estruturas temporárias
das entidades empregadoras públicas;
h) Para fazer face ao aumento excecional e temporário
da atividade do órgão ou serviço;
i) Para o desenvolvimento de projetos não inseridos nas
atividades normais dos órgãos ou serviços;
j) Quando a formação, ou a obtenção de grau académico
ou título profissional, dos trabalhadores no âmbito das

entidades empregadoras públicas envolva a prestação de
trabalho subordinado;
k) Quando se trate de órgãos ou serviços em regime de
instalação.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número
anterior, consideram-se ausentes, designadamente:
a) Os trabalhadores em situação de mobilidade;
b) Os trabalhadores que se encontrem em comissão de
serviço;
c) Os trabalhadores que se encontrem a exercer funções
noutra carreira, categoria ou órgão ou serviço no decurso
do período experimental.
3 — O contrato de trabalho em funções públicas só
pode ser celebrado a termo resolutivo incerto nas situações
previstas nas alíneas a) a d) e f) a k) do n.º 1.
4 — É vedada a celebração de contrato de trabalho a
termo resolutivo para substituição de trabalhador colocado
em situação de requalificação.
5 — Os contratos para o exercício de funções nos órgãos
ou serviços referidos na alínea k) do n.º 1 são obrigatoriamente celebrados a termo resolutivo nos termos previstos
em lei especial.
Artigo 58.º
Forma

1 — Para além dos requisitos gerais de forma, devem
constar do contrato a termo resolutivo as seguintes indicações:
a) A indicação do motivo justificativo do termo estipulado;
b) A data da respetiva cessação, sendo o contrato a
termo certo.
2 — Para efeitos do disposto na alínea a) do número
anterior, a indicação do motivo justificativo da aposição
do termo deve ser feita pela menção expressa dos factos
que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a
justificação invocada e o termo estipulado.
Artigo 59.º
Contratos sucessivos

1 — A cessação, por motivo não imputável ao trabalhador, de contrato a termo impede nova admissão a termo
para o mesmo posto de trabalho antes de decorrido um
período de tempo equivalente a um terço da duração do
contrato, incluindo as suas renovações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável nos
seguintes casos:
a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando
o contrato a termo tenha sido celebrado para a sua substituição;
b) Acréscimos excecionais da atividade do órgão ou
serviço após a cessação do contrato.
Artigo 60.º
Duração do contrato a termo

1 — O contrato a termo certo dura pelo período acordado, não podendo exceder três anos, incluindo renova-
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ções, nem ser renovado mais de duas vezes, sem prejuízo
do disposto em lei especial.
2 — O contrato a termo incerto dura por todo o tempo
necessário para a substituição do trabalhador ausente ou
para a conclusão da tarefa ou serviço cuja execução justifica a celebração.
3 — No caso da alínea e) do n.º 1 do artigo 57.º, o contrato não pode ter duração superior a um ano, incluindo
renovações.
Artigo 61.º
Renovação do contrato

1 — O contrato a termo certo não está sujeito a renovação automática.
2 — A renovação do contrato está sujeita à verificação
das exigências materiais da sua celebração, bem como a
forma escrita.
3 — Considera-se como único contrato aquele que seja
objeto de renovação.
Artigo 62.º
Estipulação de prazo inferior a seis meses

1 — Nos contratos celebrados por prazo inferior a seis
meses, o termo estipulado deve corresponder à duração
previsível da tarefa ou serviço a realizar.
2 — Os contratos celebrados por prazo inferior a seis
meses podem ser renovados uma única vez, por período
igual ou inferior ao inicialmente contratado.
Artigo 63.º
Contratos a termo irregulares

1 — A celebração ou a renovação de contratos a termo
resolutivo com violação do disposto na presente lei implica
a sua nulidade e gera responsabilidade civil, disciplinar e
financeira dos dirigentes máximos dos órgãos ou serviços
que os tenham celebrado ou renovado.
2 — O contrato a termo resolutivo não se converte,
em caso algum, em contrato por tempo indeterminado,
caducando no termo do prazo máximo de duração previsto, incluindo renovações, ou, tratando-se de contrato
a termo incerto, quando cesse a situação que justificou a
sua celebração.
Artigo 64.º
Informações

1 — O empregador público deve comunicar, no prazo
máximo de cinco dias úteis, à comissão de trabalhadores
e às associações sindicais representativas, designadamente
àquela em que o trabalhador esteja filiado, a celebração,
com indicação do respetivo fundamento legal, e a cessação
do contrato a termo.
2 — O empregador público deve comunicar, no prazo
máximo de cinco dias úteis, à entidade que tenha competência na área da igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres o motivo da não renovação de contrato a termo,
sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante.
3 — O empregador público deve afixar informação
relativa à existência de postos de trabalho permanentes
que se encontrem disponíveis no órgão ou serviço.

Artigo 65.º
Obrigações sociais

O trabalhador admitido a termo é incluído, segundo um
cálculo efetuado com recurso à média no ano civil anterior,
no total dos trabalhadores do órgão ou serviço, para efeitos
da determinação das obrigações sociais relacionadas com
o número de trabalhadores ao serviço.
Artigo 66.º
Preferência na admissão

1 — O trabalhador contratado a termo que se candidate,
nos termos legais, a procedimento concursal de recrutamento publicitado durante a execução do contrato ou até
90 dias após a cessação do mesmo, para ocupação de posto
de trabalho com características idênticas às daquele para
que foi contratado, na modalidade de contrato por tempo
indeterminado, tem preferência, na lista de ordenação final
dos candidatos, em caso de igualdade de classificação.
2 — A violação do disposto no número anterior obriga
o empregador público a indemnizar o trabalhador no valor
correspondente a três meses de remuneração base.
3 — Compete ao trabalhador alegar a violação da preferência prevista no n.º 1 e ao empregador público a prova
do cumprimento do disposto no mesmo número.
Artigo 67.º
Igualdade de tratamento

1 — O trabalhador contratado a termo tem os mesmos
direitos e está adstrito aos mesmos deveres do trabalhador
permanente numa situação comparável, salvo se razões
objetivas justificarem um tratamento diferenciado.
2 — O empregador deve proporcionar formação profissional ao trabalhador contratado a termo.
CAPÍTULO II
Outras modalidades especiais de vínculo
de emprego público
Artigo 68.º
Remissão

1 — Sem prejuízo do disposto na presente lei, é aplicável aos trabalhadores titulares de um vínculo de emprego
público o regime previsto no Código do Trabalho em matéria de trabalho a tempo parcial e de teletrabalho.
2 — O empregador público não pode excluir o recurso
ao trabalho a tempo parcial por regulamento.
3 — Não é aplicável ao vínculo de emprego público o
regime da comissão de serviço e do trabalho intermitente
previstos no Código do Trabalho.
Artigo 69.º
Trabalho a tempo parcial e teletrabalho
para os trabalhadores nomeados

1 — A aplicação do regime do tempo parcial e do teletrabalho a trabalhadores nomeados pode ser determinada
pelo empregador mediante requerimento do trabalhador.
2 — Relativamente aos trabalhadores com vínculo de
nomeação, o empregador público pode, por regulamento,
estabelecer para a admissão em regime de tempo parcial
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preferências em favor dos trabalhadores com responsabilidades familiares, dos trabalhadores com capacidade de
trabalho reduzida, pessoa com deficiência ou doença crónica e dos trabalhadores que frequentem estabelecimentos
de ensino médio ou superior.

impliquem perda da remuneração ou diminuição dos dias
de férias.

TÍTULO IV

Artigo 72.º

Conteúdo do vínculo de emprego público

Garantias do trabalhador

2 — O empregador público deve proporcionar ao trabalhador ações de formação profissional adequadas à sua
qualificação, nos termos de legislação especial.

1 — É proibido ao empregador público:
CAPÍTULO I
Direitos, deveres e garantias do trabalhador
e do empregador público
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 70.º
Deveres gerais do empregador público e do trabalhador

1 — O empregador público e o trabalhador, no cumprimento das respetivas obrigações, assim como no exercício
dos correspondentes direitos, devem agir de boa-fé.
2 — O empregador público e o trabalhador devem colaborar na obtenção da qualidade do serviço e da produtividade, bem como na promoção humana, profissional e
social do trabalhador.
Artigo 71.º
Deveres do empregador público

1 — Sem prejuízo de outras obrigações, o empregador
público deve:
a) Respeitar e tratar com urbanidade e probidade o
trabalhador;
b) Pagar pontualmente a remuneração, que deve ser
justa e adequada ao trabalho;
c) Proporcionar boas condições de trabalho, tanto do
ponto de vista físico como moral;
d) Contribuir para a elevação do nível de produtividade
do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional;
e) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que
exerça atividades cuja regulamentação ou deontologia
profissional a exija;
f) Possibilitar o exercício de cargos em organizações
representativas dos trabalhadores;
g) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em
conta a proteção da segurança e saúde do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes
de trabalho;
h) Adotar, no que se refere à segurança e saúde no trabalho, as medidas que decorram, para o órgão ou serviço
ou para a atividade, da aplicação das prescrições legais e
convencionais vigentes;
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação
adequadas à prevenção de riscos de acidente e doença;
j) Manter permanentemente atualizado o registo do
pessoal em cada um dos seus órgãos ou serviços, com
indicação dos nomes, datas de nascimento e de admissão,
modalidades de vínculo, categorias, promoções, remunerações, datas de início e termo das férias e faltas que

a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador
exerça os seus direitos, bem como aplicar-lhe sanções
disciplinares ou tratá-lo desfavoravelmente por causa desse
exercício;
b) Obstar, injustificadamente, à prestação efetiva do
trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que influencie desfavoravelmente nas condições de trabalho próprias
ou dos colegas;
d) Diminuir a remuneração, salvo nos casos previstos
na lei;
e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos
previstos na lei;
f) Sujeitar o trabalhador a mobilidade, salvo nos casos
previstos na lei;
g) Ceder trabalhadores do mapa de pessoal próprio
para utilização de terceiros que sobre esses trabalhadores
exerçam os poderes de autoridade e direção próprios do
empregador público ou por pessoa por ela indicada, salvo
nos casos especialmente previstos;
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar
serviços fornecidos pelo empregador público ou por pessoa
por ele indicada;
i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas,
refeitórios, economatos ou outros estabelecimentos diretamente relacionados com o trabalho, para fornecimento
de bens ou prestação de serviços aos trabalhadores;
j) Fazer cessar o vínculo e readmitir o trabalhador,
mesmo com o seu acordo, havendo o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da antiguidade.
2 — Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações
de formação e aperfeiçoamento necessárias ao seu desenvolvimento profissional.
Artigo 73.º
Deveres do trabalhador

1 — O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na
presente lei, noutros diplomas legais e regulamentos e no
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que
lhe seja aplicável.
2 — São deveres gerais dos trabalhadores:
a) O dever de prossecução do interesse público;
b) O dever de isenção;
c) O dever de imparcialidade;
d) O dever de informação;
e) O dever de zelo;
f) O dever de obediência;
g) O dever de lealdade;
h) O dever de correção;
i) O dever de assiduidade;
j) O dever de pontualidade.
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3 — O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no respeito pela Constituição, pelas
leis e pelos direitos e interesses legalmente protegidos
dos cidadãos.
4 — O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, pecuniárias ou outras, para si
ou para terceiro, das funções que exerce.
5 — O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem discriminar positiva
ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do respeito
pela igualdade dos cidadãos.
6 — O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, a informação que seja solicitada,
com ressalva daquela que, naqueles termos, não deva ser
divulgada.
7 — O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as
normas legais e regulamentares e as ordens e instruções
dos superiores hierárquicos, bem como exercer as funções
de acordo com os objetivos que tenham sido fixados e
utilizando as competências que tenham sido consideradas
adequadas.
8 — O dever de obediência consiste em acatar e cumprir
as ordens dos legítimos superiores hierárquicos, dadas em
objeto de serviço e com a forma legal.
9 — O dever de lealdade consiste em desempenhar
as funções com subordinação aos objetivos do órgão ou
serviço.
10 — O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.
11 — Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer ao serviço regular e continuamente
e nas horas que estejam designadas.
12 — O trabalhador tem o dever de frequentar ações de
formação e aperfeiçoamento profissional na atividade em
que exerce funções, das quais apenas pode ser dispensado
por motivo atendível.
13 — Na situação de requalificação, o trabalhador deve
observar os deveres especiais inerentes a essa situação.
SECÇÃO II
Poderes do empregador público

Artigo 74.º
Poder de direção

Compete ao empregador público, dentro dos limites
decorrentes do vínculo de emprego público e das normas
que o regem, fixar os termos em que deve ser prestado o
trabalho.
Artigo 75.º
Regulamento interno do órgão ou serviço

1 — O empregador público elabora regulamentos internos do órgão ou serviço contendo normas de organização
e disciplina do trabalho.
2 — Na elaboração do regulamento interno do órgão ou
serviço é ouvida a comissão de trabalhadores ou, na sua
falta, quando existam, a comissão sindical ou intersindical
ou os delegados sindicais.
3 — O empregador público deve dar publicidade ao
conteúdo do regulamento interno do órgão ou serviço,
designadamente afixando-o na sede do órgão ou serviço e

nos locais de trabalho, bem como nas páginas eletrónicas
do organismo ou serviço, de modo a possibilitar o seu pleno
conhecimento, a todo o tempo, pelos trabalhadores.
4 — A elaboração de regulamento interno do órgão
ou serviço sobre determinadas matérias pode ser tornada
obrigatória por instrumento de regulamentação coletiva
de trabalho.
Artigo 76.º
Poder disciplinar

O empregador público tem poder disciplinar sobre o
trabalhador ao seu serviço, enquanto vigorar o vínculo de
emprego público.
SECÇÃO III
Acordos de limitação da liberdade de trabalho

Artigo 77.º
Pacto de não concorrência

1 — São nulos os acordos e as cláusulas de instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho que, por qualquer
forma, possam prejudicar o exercício da liberdade de trabalho após a extinção do vínculo de emprego público.
2 — É lícito, porém, o acordo ou a cláusula pela qual
se limite a atividade do trabalhador no período máximo de
dois anos subsequentes à extinção do vínculo, se ocorrerem
cumulativamente as seguintes condições:
a) Constar tal acordo, por forma escrita, do contrato de
trabalho em funções públicas ou do acordo de cessação
do vínculo;
b) Tratar-se de atividade cujo exercício possa efetivamente causar prejuízo ao empregador público;
c) Atribuir-se ao trabalhador uma compensação durante
o período de limitação da sua atividade, que pode sofrer
redução equitativa, em montante equivalente àquele que
o empregador público houver despendido com a sua formação profissional.
3 — Em caso de despedimento declarado ilícito ou de
resolução com justa causa pelo trabalhador com fundamento em ato ilícito do empregador público, o montante
da compensação referida na alínea c) do número anterior é
elevado até ao equivalente à remuneração base devida no
momento da cessação do vínculo, sob pena de não poder
ser invocada a cláusula de não concorrência.
4 — São deduzidas no montante da compensação referida no número anterior as importâncias percebidas pelo
trabalhador no exercício de qualquer atividade profissional
iniciada após a cessação do vínculo, até ao montante fixado
nos termos da alínea c) do n.º 2.
5 — Tratando-se de trabalhador afeto a atividades cuja
natureza suponha especial relação de confiança ou com
acesso a informação particularmente sensível no plano da
concorrência, a limitação a que se refere o n.º 2 pode ser
prolongada até três anos.
Artigo 78.º
Pacto de permanência

1 — É lícito o acordo pelo qual o trabalhador e o empregador público convencionem, sem diminuição de remuneração, a obrigatoriedade de prestação de serviço durante
certo prazo, não superior a três anos, como compensação
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de despesas extraordinárias comprovadamente feitas pelo
empregador público na formação profissional do trabalhador, podendo este desobrigar-se restituindo as importâncias
despendidas.
2 — Em caso de extinção do vínculo pelo trabalhador
com justa causa ou quando, tendo sido declarado ilícito o
despedimento, o trabalhador não opte pela reintegração,
não existe a obrigação de restituir a soma referida no número anterior.

Atividade, local de trabalho e carreiras

familiar do trabalhador, bem como assegurar o respeito
das normas aplicáveis em matéria de segurança e saúde
no trabalho.
3 — O início de funções do trabalhador tem lugar com
um período de formação em sala e em exercício, com
duração e conteúdo dependentes da prévia situação jurídico-funcional do trabalhador, salvo tratando-se de trabalhador integrado em carreira especial cujo ingresso exigiu a
aprovação em curso de formação específico.
4 — Todos os trabalhadores têm direito ao pleno desenvolvimento da respetiva carreira profissional, que pode
ser feito por alteração de posicionamento remuneratório
ou por promoção.

SECÇÃO I

Artigo 83.º

Disposições gerais

Local de trabalho

CAPÍTULO II

Artigo 79.º
Funções desempenhadas

1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
constituído por tempo indeterminado exercem as suas
funções integrados em carreiras.
2 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
a termo resolutivo exercem as suas funções por referência
a uma categoria integrada numa carreira.
3 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
na modalidade de comissão de serviço exercem as suas
funções nos termos legalmente definidos para o cargo.

1 — O trabalhador deve, em princípio, realizar a sua
prestação no local de trabalho correspondente ao posto de
trabalho atribuído, sem prejuízo das situações de mobilidade previstas na presente lei.
2 — O trabalhador encontra-se adstrito às deslocações
inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua formação
profissional.
SECÇÃO II
Carreiras

Artigo 84.º
Carreiras gerais e especiais

Artigo 80.º
Conteúdo funcional

1 — A cada carreira, ou a cada categoria em que se
desdobre uma carreira, corresponde um conteúdo funcional
legalmente descrito.
2 — O conteúdo funcional de cada carreira ou categoria
deve ser descrito de forma abrangente, dispensando pormenorizações relativas às tarefas nele abrangidas.
Artigo 81.º
Exercício de funções afins

1 — A descrição do conteúdo funcional nos termos do
artigo anterior não prejudica a atribuição ao trabalhador
de funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas,
para as quais o trabalhador detenha a qualificação profissional adequada e que não impliquem desvalorização
profissional.
2 — Sempre que as funções afins ou funcionalmente
ligadas à atividade principal, referidas no número anterior,
exijam especiais qualificações, o exercício de tais funções
confere ao trabalhador o direito a formação profissional
não inferior a 10 horas anuais.
Artigo 82.º
Atribuição de funções e desenvolvimento da carreira

1 — O empregador público deve procurar colocar o
trabalhador no posto de trabalho mais adequado às suas
aptidões e qualificação profissional, dentro da carreira e
categoria a que pertence ou que serve de referencial para
o exercício das suas funções.
2 — As condições de prestação de trabalho devem favorecer a compatibilização da vida profissional com a vida

1 — As carreiras dos trabalhadores em funções públicas
são gerais ou especiais.
2 — São gerais as carreiras cujos conteúdos funcionais
caracterizam postos de trabalho de que a generalidade dos
órgãos ou serviços carece para o desenvolvimento das
respetivas atividades.
3 — São especiais as carreiras cujos conteúdos funcionais caracterizam postos de trabalho de que apenas um ou
alguns órgãos ou serviços carecem para o desenvolvimento
das respetivas atividades.
4 — Apenas podem ser criadas carreiras especiais
quando, cumulativamente:
a) Os respetivos conteúdos funcionais não possam ser
absorvidos pelos conteúdos funcionais das carreiras gerais;
b) Os respetivos trabalhadores se devam sujeitar a deveres funcionais mais exigentes que os previstos para os
das carreiras gerais;
c) Os respetivos trabalhadores tenham que ter aprovação
em curso de formação específico de duração não inferior
a seis meses ou deter certo grau académico ou título profissional para integrar a carreira.
5 — O requisito previsto na alínea c) do número anterior
pode ser preenchido durante o período experimental.
Artigo 85.º
Carreiras unicategoriais e pluricategoriais

1 — As carreiras gerais ou especiais são unicategoriais
ou pluricategoriais, consoante lhes correspondam uma ou
mais categorias.
2 — Apenas podem ser criadas carreiras pluricategoriais
quando a cada uma das categorias da carreira corresponda
um conteúdo funcional distinto do das restantes.
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3 — O conteúdo funcional das categorias superiores
integra o das inferiores.
Artigo 86.º
Graus de complexidade funcional

1 — Em função do nível habilitacional exigido, em
regra, em cada carreira, estas classificam-se nos seguintes
graus de complexidade funcional:
a) Grau 1, quando se exija a titularidade de escolaridade
obrigatória, ainda que acrescida de formação profissional
adequada;
b) Grau 2, quando se exija a titularidade do 12.º ano de
escolaridade ou de curso que lhe seja equiparado;
c) Grau 3, quando se exija a titularidade de licenciatura
ou de grau académico superior a esta.
2 — O diploma que cria a carreira faz referência ao
respetivo grau de complexidade funcional.
3 — As carreiras pluricategoriais podem apresentar mais
do que um grau de complexidade funcional, cada um deles
referenciado a categorias, quando a integração nestas dependa, em regra, da titularidade de níveis habilitacionais
diferentes.
Artigo 87.º
Posições remuneratórias

1 — A cada categoria das carreiras corresponde um
número variável de posições remuneratórias.
2 — À categoria da carreira unicategorial corresponde
um número mínimo de oito posições remuneratórias.
3 — Nas carreiras pluricategoriais, o número de posições
remuneratórias de cada categoria obedece às seguintes regras:
a) À categoria inferior corresponde um número mínimo
de oito posições remuneratórias;
b) A cada uma das categorias sucessivamente superiores
corresponde um número proporcionalmente decrescente
de posições remuneratórias, por forma a que:
i) No caso de carreira desdobrada em duas categorias,
seja de quatro o número mínimo das posições remuneratórias da categoria superior;
ii) No caso de carreira desdobrada em três categorias,
seja de cinco e de duas o número mínimo das posições
remuneratórias das categorias sucessivamente superiores;
iii) No caso de carreira desdobrada em quatro categorias, seja de seis, quatro e duas o número mínimo das
posições remuneratórias das categorias sucessivamente
superiores.
Artigo 88.º
Enumeração e caracterização das carreiras gerais

1 — São gerais as carreiras de:
a) Técnico superior;
b) Assistente técnico;
c) Assistente operacional.
2 — A caracterização das carreiras gerais, em função
do número e designação das categorias em que se desdobram, dos conteúdos funcionais, dos graus de complexidade funcional e do número de posições remuneratórias
de cada categoria, consta do anexo à presente lei, da qual
faz parte integrante.

3 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de
trabalho que devam ser ocupados por coordenadores técnicos da carreira de assistente técnico depende da existência
de unidades orgânicas flexíveis com o nível de secção ou
da necessidade de coordenar, pelo menos, 10 assistentes
técnicos do respetivo setor de atividade.
4 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de
trabalho que devam ser ocupados por encarregados gerais
operacionais da carreira de assistente operacional depende
da necessidade de coordenar, pelo menos, três encarregados
operacionais do respetivo setor de atividade.
5 — A previsão, nos mapas de pessoal, de postos de
trabalho que devam ser ocupados por encarregados operacionais da carreira de assistente operacional depende
da necessidade de coordenar, pelo menos, 10 assistentes
operacionais do respetivo setor de atividade.
SECÇÃO III
Avaliação do desempenho

Artigo 89.º
Avaliação do desempenho

Os trabalhadores estão sujeitos ao regime de avaliação
do desempenho constante do diploma próprio referido na
alínea a) do artigo 5.º
Artigo 90.º
Princípios da avaliação do desempenho

O regime de avaliação do desempenho dos trabalhadores
rege-se pelos seguintes princípios:
a) Orientação para resultados, promovendo a excelência
e a qualidade;
b) Universalidade, assumindo-se como um sistema
transversal a todos os serviços, organismos e trabalhadores da Administração Pública;
c) Responsabilização e desenvolvimento, assumindo-se
como um instrumento de orientação, avaliação e desenvolvimento dos trabalhadores para a obtenção de resultados e
demonstração de competências profissionais;
d) Reconhecimento e motivação, garantindo a diferenciação de desempenhos e promovendo uma gestão baseada
na valorização das competências e do mérito;
e) Transparência e imparcialidade, assentando em critérios objetivos, regras claras e amplamente divulgadas.
Artigo 91.º
Efeitos da avaliação do desempenho

Para além dos efeitos previstos no diploma que a regulamenta, a avaliação do desempenho dos trabalhadores tem
os efeitos previstos na presente lei em matéria de alteração
de posicionamento remuneratório na carreira, de atribuição
de prémios de desempenho e efeitos disciplinares.
CAPÍTULO III
Mobilidade
Artigo 92.º
Situações de mobilidade

1 — Quando haja conveniência para o interesse público,
designadamente quando a economia, a eficácia e a eficiên-
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cia dos órgãos ou serviços o imponham, os trabalhadores
podem ser sujeitos a mobilidade.
2 — A mobilidade é devidamente fundamentada e pode
abranger:
a) Mobilidade dentro da mesma modalidade de vínculo
de emprego público por tempo indeterminado ou entre
ambas as modalidades;
b) Mobilidade dentro do mesmo órgão ou serviço ou
entre dois órgãos ou serviços;
c) Mobilidade relativa a trabalhadores em efetividade
de funções ou relativa a trabalhadores em situação de
requalificação;
d) Mobilidade a tempo inteiro ou a tempo parcial.
3 — O disposto na presente lei não prejudica a existência de outros regimes de mobilidade, nomeadamente no
âmbito de carreiras especiais.
Artigo 93.º
Modalidades de mobilidade

1 — A mobilidade reveste as modalidades de mobilidade na categoria e de mobilidade intercarreiras ou categorias.
2 — A mobilidade na categoria opera-se para o exercício
de funções inerentes à categoria de que o trabalhador é
titular, na mesma atividade ou em diferente atividade para
que detenha habilitação adequada.
3 — A mobilidade intercarreiras ou categorias opera-se
para o exercício de funções não inerentes à categoria de
que o trabalhador é titular e inerentes:
a) A categoria superior ou inferior da mesma carreira; ou
b) A carreira de grau de complexidade funcional igual,
superior ou inferior ao da carreira em que se encontra
integrado ou ao da categoria de que é titular.
4 — A mobilidade intercarreiras ou categorias depende
da titularidade de habilitação adequada do trabalhador e
não pode modificar substancialmente a sua posição.
Artigo 94.º
Forma de operar a mobilidade

1 — A mobilidade, em qualquer das suas modalidades,
pode operar:
a) Por acordo entre os órgãos ou serviços de origem e
de destino, mediante a aceitação do trabalhador;
b) Por acordo entre os órgãos ou serviços de origem
e de destino, com dispensa de aceitação do trabalhador;
c) Por decisão do órgão ou serviço de destino, com
dispensa do acordo do órgão ou serviço de origem, mediante despacho do membro do Governo, em situações de
mobilidade entre serviços do ministério que tutela, e com
aceitação ou dispensa de aceitação do trabalhador, nos
termos do artigo seguinte;
d) Por decisão do órgão ou serviço, em caso de mobilidade entre unidades orgânicas, e com aceitação ou
dispensa de aceitação do trabalhador, nos termos do artigo
seguinte.
2 — Quando a mobilidade opere para categoria inferior
da mesma carreira ou para carreira de grau de complexidade funcional inferior ao da carreira em que se encontra

integrado ou ao da categoria de que é titular, o acordo do
trabalhador nunca pode ser dispensado.
3 — Quando a mobilidade opere para órgão ou serviço,
designadamente temporário, que não possa constituir vínculos de emprego público por tempo indeterminado e se
preveja que possa ter duração superior a um ano, o acordo
do trabalhador que não se encontre colocado em situação
de requalificação nunca pode ser dispensado.
Artigo 95.º
Dispensa do acordo do trabalhador para a mobilidade

1 — É dispensado o acordo do trabalhador para a mobilidade quando o local de trabalho se situe até 60 km,
inclusive, do local de residência e desde que se verifique
uma das seguintes situações:
a) O novo posto de trabalho se situe no concelho da
residência do trabalhador ou em concelho confinante;
b) O novo posto de trabalho se situe em concelho
integrado na área metropolitana de Lisboa ou na área
metropolitana do Porto ou em concelho confinante,
quando a residência do trabalhador se situe numa daquelas áreas.
2 — Os trabalhadores abrangidos pelo número anterior
podem, no prazo de 10 dias, a contar da comunicação da
decisão de mobilidade, requerer a dispensa da mesma,
com fundamento em prejuízo sério para a sua vida pessoal,
nomeadamente através da comprovação da inexistência
de rede de serviços de transporte público coletivo entre a
residência e o local de trabalho, ou da duração excessiva
da deslocação.
3 — O limite estabelecido no n.º 1 é reduzido para
30 km quando o trabalhador pertença a categoria de grau
de complexidade 1 ou 2.
4 — O membro do Governo responsável pelas áreas das
finanças e da Administração Pública define, por despacho,
as condições e os termos em que podem ser compensados
os encargos adicionais com deslocações em que o trabalhador incorra pela utilização de transportes públicos coletivos
nas situações previstas no presente artigo.
Artigo 96.º
Dispensa do acordo do órgão ou serviço
de origem para a mobilidade

1 — No âmbito da administração direta e indireta do Estado, é dispensado o acordo do órgão ou serviço de origem
do trabalhador, para efeitos de mobilidade, quando:
a) A mobilidade opere para serviço ou unidade orgânica situados fora das áreas metropolitanas de Lisboa e
do Porto;
b) Tiverem decorrido seis meses sobre recusa de acordo
do órgão ou serviço de origem, numa situação de mobilidade relativa ao mesmo trabalhador, ainda que para outro
serviço de destino.
2 — Operada a mobilidade nos termos previstos na
alínea b) do número anterior, não pode o trabalhador voltar
a beneficiar da dispensa de acordo do órgão ou serviço de
origem nos três anos subsequentes.
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Artigo 97.º
Duração

1 — A mobilidade tem a duração máxima de 18 meses,
exceto nos seguintes casos:
a) Quando haja acordo de cedência de interesse público
para os órgãos e serviços da Assembleia da República,
bem como para os serviços de apoio aos grupos parlamentares;
b) Quando esteja em causa órgão ou serviço, designadamente temporário, que não possa constituir vínculos de
emprego público por tempo indeterminado.
2 — O prazo previsto no número anterior pode ser prorrogado por um período máximo de seis meses quando
esteja a decorrer procedimento concursal que vise o recrutamento de trabalhador para o posto de trabalho preenchido
com a mobilidade.
3 — Não pode haver lugar, durante o prazo de um ano,
a mobilidade para o mesmo órgão, serviço ou unidade
orgânica de trabalhador que se tenha encontrado em mobilidade e tenha regressado à situação jurídico-funcional
de origem.
Artigo 98.º
Situações excecionais de mobilidade

1 — A título excecional, o trabalhador pode ser sujeito
a mobilidade, com dispensa do seu acordo, para posto de
trabalho situado a mais de 60 km de distância da sua residência, desde que reunidas cumulativamente as seguintes
condições:
a) A mobilidade ocorra entre unidades orgânicas desconcentradas de um mesmo órgão ou serviço;
b) O trabalhador desempenhe funções correspondentes à
categoria de que é titular e ocupe posto de trabalho idêntico
na unidade orgânica de destino;
c) A mobilidade tenha uma duração máxima de um ano;
d) Sejam atribuídas ajudas de custo durante o período
de mobilidade.
2 — A mobilidade depende do prévio apuramento dos
trabalhadores disponíveis na unidade ou unidades de origem e de necessidades na unidade ou unidades orgânicas
de destino, por carreira, categoria e área de atuação, as
quais são divulgadas na Intranet do respetivo órgão ou
serviço.
3 — Os trabalhadores da unidade ou unidades de origem
detentores dos requisitos exigidos podem manifestar o seu
interesse em aderir às ofertas de mobilidade divulgadas
nos termos do presente artigo, no prazo e nas condições
estipuladas para o efeito pelo dirigente máximo do órgão
ou serviço.
4 — Quando não existam, nas condições previstas no
número anterior, trabalhadores interessados em número
suficiente para a satisfação das necessidades na unidade
ou unidades orgânicas de destino, são aplicados, em cada
órgão ou serviço, critérios objetivos de seleção definidos
pelo respetivo dirigente máximo e sujeitos a aprovação
do membro do Governo que exerça poderes de direção,
superintendência ou tutela sobre o órgão ou serviço, sendo
publicitados nos termos previstos no n.º 2.
5 — O trabalhador selecionado nos termos do número
anterior pode solicitar a dispensa da mobilidade, invocando
e demonstrando prejuízo sério para a sua vida pessoal, no

prazo de 10 dias, a contar da comunicação da decisão de
mobilidade.
6 — O trabalhador não pode ser novamente sujeito à
mobilidade regulada no presente artigo antes de decorridos
dois anos, exceto com o seu acordo, mantendo neste caso
o direito a ajudas de custo.
Artigo 99.º
Consolidação da mobilidade na categoria

1 — A mobilidade na categoria e na mesma atividade,
dentro do mesmo órgão ou serviço, consolida-se definitivamente por decisão do respetivo dirigente máximo, com
ou sem o acordo do trabalhador, consoante a constituição
da situação de mobilidade tenha ou não carecido da aceitação do trabalhador.
2 — A mobilidade na categoria e em diferente atividade,
dentro do mesmo órgão ou serviço, consolida-se definitivamente por acordo entre o dirigente máximo do serviço
e o trabalhador.
3 — A mobilidade na categoria, que se opere entre dois
órgãos ou serviços, pode consolidar-se definitivamente,
por decisão do dirigente máximo do órgão ou serviço de
destino, desde que reunidas, cumulativamente, as seguintes
condições:
a) Com o acordo do órgão ou serviço de origem do trabalhador, quando exigido para a constituição da situação
de mobilidade;
b) Quando a mobilidade tenha tido, pelo menos, a duração de seis meses ou a duração do período experimental
exigido para a categoria, caso este seja superior;
c) Com o acordo do trabalhador, quando este tenha sido
exigido para a constituição da situação de mobilidade ou
quando esta envolva alteração da atividade de origem;
d) Quando seja ocupado posto de trabalho previsto previamente no mapa de pessoal.
4 — A consolidação da mobilidade prevista no presente
artigo não é precedida nem sucedida de qualquer período
experimental.
5 — Na consolidação da mobilidade na categoria é mantido o posicionamento remuneratório detido na situação
jurídico-funcional de origem.
6 — Quando se trate de trabalhador em situação de
requalificação, o disposto nas alíneas a) e c) do n.º 3 não
é aplicável, podendo ainda o posto de trabalho referido na
alínea d) do mesmo número ser automaticamente previsto
quando necessário para a consolidação.
7 — Nas situações excecionais de mobilidade, a consolidação só pode fazer-se mediante acordo entre o empregador
público e o trabalhador.
8 — Verificada a situação prevista no número anterior,
cessa o direito à atribuição de ajudas de custo.
9 — O disposto no presente artigo é aplicável, com as
necessárias adaptações, às situações de cedência de interesse público, sempre que esteja em causa um trabalhador
detentor de um vínculo de emprego público por tempo
indeterminado previamente estabelecido e desde que a
consolidação se opere na mesma carreira e categoria e
que a entidade cessionária corresponda um empregador
público.
10 — Para além dos requisitos do n.º 3, a consolidação da cedência de interesse público, carece de despacho
de concordância do membro do Governo competente na
respetiva área, bem como de parecer prévio favorável dos
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Tempo de trabalho

abertos para atender o público, podendo este período ser
igual ou inferior ao período de funcionamento.
4 — O período de atendimento deve, tendencialmente,
ter a duração mínima de oito horas diárias e abranger os
períodos da manhã e da tarde, devendo ser obrigatoriamente afixadas, de modo visível ao público, nos locais de
atendimento, as horas do seu início e do seu termo.
5 — Na definição e fixação do período de atendimento
deve atender-se aos interesses dos utentes dos serviços e
respeitar-se os direitos dos trabalhadores dos serviços.
6 — Os serviços podem estabelecer um período excecional de atendimento, sempre que o interesse do público
fundamentadamente o justifique, designadamente nos dias
de feiras e mercados localmente relevantes, ouvindo-se as
organizações representativas dos trabalhadores.
7 — Fora dos períodos de atendimento, os serviços colocam ao dispor dos utentes meios tecnológicos adequados
à comunicação, que permitam efetuar o respetivo registo
para posterior resposta.
8 — Compete ao dirigente máximo dos serviços fixar
os períodos de funcionamento e atendimento, assegurando
a sua compatibilidade com os regimes de prestação de
trabalho, por forma a garantir o regular cumprimento das
missões que lhe estão cometidas.
9 — Por diploma próprio podem ser estabelecidos regimes de funcionamento especial.

SECÇÃO I

Artigo 104.º

Disposições gerais

Registo dos tempos de trabalho

membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública.
11 — Pode ainda ocorrer a consolidação da mobilidade
intercarreiras do mesmo grau de complexidade funcional,
verificados os requisitos previstos no n.º 3 e nos termos e
condições previstos em portaria do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública e do
membro do Governo competente no âmbito dos órgãos e
serviços em cujos mapas de pessoal se encontre prevista
a carreira de origem.
Artigo 100.º
Avaliação do desempenho e tempo de serviço
em situação de mobilidade

A classificação obtida na avaliação do desempenho e o
tempo de exercício de funções em regime de mobilidade
são tidos em conta na antiguidade do trabalhador, por
referência ou à sua situação jurídico-funcional de origem,
ou à do vínculo de emprego público por tempo indeterminado, que na sequência da situação de mobilidade, venha
a constituir.
CAPÍTULO IV

Artigo 101.º
Aplicação do Código do Trabalho

É aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego
público o regime do Código do Trabalho em matéria de
organização e tempo de trabalho, com as necessárias adaptações e sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes.
Artigo 102.º
Tempo de trabalho

1 — Considera-se tempo de trabalho qualquer período
durante o qual o trabalhador está a desempenhar a atividade
ou permanece adstrito à realização da prestação.
2 — Para além das situações previstas no número anterior e no Código do Trabalho, são consideradas tempo
de trabalho as interrupções na prestação de trabalho durante o período de presença obrigatória autorizadas pelo
empregador público em casos excecionais e devidamente
fundamentados.
Artigo 103.º
Períodos de funcionamento e de atendimento

1 — Considera-se período de funcionamento o período
diário durante o qual os órgãos e serviços exercem a sua
atividade.
2 — Sem prejuízo do regime aplicável aos serviços com
período de funcionamento especial, o período normal de
funcionamento não pode iniciar-se antes das oito horas,
nem terminar depois das 20 horas, sendo obrigatoriamente
afixado de modo visível aos trabalhadores.
3 — Considera-se período de atendimento o intervalo
de tempo diário durante o qual os órgãos ou serviços estão

1 — O empregador público deve manter um registo que
permita apurar o número de horas de trabalho prestadas
pelo trabalhador, por dia e por semana, com indicação
da hora de início e de termo do trabalho, bem como dos
intervalos efetuados.
2 — Nos órgãos ou serviços com mais de 50 trabalhadores, o registo previsto no número anterior é efetuado por
sistemas automáticos ou mecânicos.
3 — Em casos excecionais, devidamente fundamentados, o dirigente máximo do órgão de direção do serviço
pode dispensar o registo por sistemas automáticos ou mecânicos.
Artigo 105.º
Limites máximos dos períodos normais de trabalho

1 — O período normal de trabalho é de:
a) Oito horas por dia, exceto no caso de horários flexíveis e no caso de regimes especiais de duração de trabalho.
b) 40 horas por semana, sem prejuízo da existência de
regimes de duração semanal inferior previstos em diploma
especial e no caso de regimes especiais de duração de
trabalho.
2 — O trabalho a tempo completo corresponde ao período normal de trabalho semanal e constitui o regime
regra de trabalho dos trabalhadores integrados nas carreiras
gerais, correspondendo-lhe as remunerações base mensais
legalmente previstas.
3 — O período normal de trabalho pode ser reduzido
por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho,
não podendo daí resultar diminuição da retribuição dos
trabalhadores.
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SECÇÃO II
Regimes de duração do trabalho
SUBSECÇÃO I

Regimes de adaptabilidade e banco de horas

Artigo 106.º
Adaptabilidade

1 — São aplicáveis aos trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas os regimes de adaptabilidade,
individual e grupal e os regimes de banco de horas, individual e grupal, previstos no Código do Trabalho, com as
necessárias adaptações.
2 — São aplicáveis aos trabalhadores nomeados os regimes de adaptabilidade individual e de banco de horas
individual previstos no Código do Trabalho, com as necessárias adaptações.
Artigo 107.º
Aplicação aos trabalhadores nomeados

1 — A aplicação dos regimes de adaptabilidade individual e de banco de horas individual aos trabalhadores
nomeados é feita por proposta do empregador e com a
aceitação do trabalhador, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.
2 — A aplicação dos regimes previstos no número anterior a todos os trabalhadores nomeados do órgão ou serviço
segue os termos previstos no Código do Trabalho.
SECÇÃO III
Horário de trabalho
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 108.º
Definição de horário de trabalho e períodos
de funcionamento e de atendimento

1 — Entende-se por horário de trabalho a determinação das horas do início e do termo do período normal de
trabalho diário ou dos respetivos limites, bem como dos
intervalos de descanso.
2 — O empregador público deve respeitar os períodos
de funcionamento e de atendimento na organização dos
horários de trabalho dos trabalhadores ao seu serviço.
Artigo 109.º
Intervalo de descanso

1 — O intervalo de descanso não pode ter duração inferior a uma hora nem superior a duas, de modo a que o
trabalhador não preste mais de cinco horas de trabalho
consecutivo, exceto quando se trate de jornada contínua
ou regime previsto em norma especial.
2 — Pode ser fixado para os trabalhadores com deficiência, pelo respetivo dirigente máximo e a pedido do
interessado, mais do que um intervalo de descanso e com
duração diferente da prevista no regime geral, mas sem
exceder no total os limites legais.

3 — Não é permitida a alteração aos intervalos de descanso sempre que implique a prestação de mais de seis
horas consecutivas de trabalho, exceto quanto a atividades
de vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança e a atividades que não possam ser
interrompidas por motivos técnicos e, bem assim, quanto
a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de
direção e outras pessoas com poder de decisão autónomo
que estejam isentos de horário de trabalho.
SUBSECÇÃO II

Modalidades de horário

Artigo 110.º
Adoção das modalidades de horário

1 — Em função da natureza das suas atividades, podem
os órgãos ou serviços adotar uma ou, simultaneamente,
mais do que uma das seguintes modalidades de horário
de trabalho:
a) Horário flexível;
b) Horário rígido;
c) Horário desfasado;
d) Jornada contínua;
e) Trabalho por turnos.
2 — Para além dos horários referidos no número anterior, podem ser fixados horários específicos de harmonia
com o previsto na presente lei.
3 — Associados às modalidades de horário de trabalho
previstas no n.º 1 podem ser criados regimes especiais de
prevenção, a definir em diplomas próprios.
Artigo 111.º
Horário flexível

1 — Horário flexível é o que permite ao trabalhador de
um serviço gerir os seus tempos de trabalho, escolhendo
as horas de entrada e de saída.
2 — A adoção de qualquer horário flexível está sujeita
às seguintes regras:
a) A flexibilidade não pode afetar o regular e eficaz
funcionamento dos órgãos ou serviços, especialmente no
que respeita às relações com o público;
b) É obrigatória a previsão de plataformas fixas da parte
da manhã e da parte da tarde, as quais não podem ter, no
seu conjunto, duração inferior a quatro horas;
c) Não podem ser prestadas, por dia, mais de 10 horas
de trabalho;
d) O cumprimento da duração do trabalho deve ser
aferido à semana, à quinzena ou ao mês.
3 — O débito de horas, apurado no final de cada período de aferição, dá lugar à marcação de uma falta, que
deve ser justificada nos termos da legislação aplicável,
por cada período igual ou inferior à duração média diária
do trabalho.
4 — Relativamente aos trabalhadores com deficiência, o
excesso ou débito de horas apurado no final de cada um dos
períodos de aferição pode ser transportado para o período
imediatamente seguinte e nele compensado, desde que não
ultrapasse o limite de cinco e 10 horas, respetivamente,
para a quinzena e para o mês.
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5 — Para efeitos do disposto no n.º 3, a duração média
do trabalho é de oito horas e, nos serviços com funcionamento ao sábado de manhã, a que resultar do respetivo
regulamento.
6 — As faltas a que se refere o n.º 3 são reportadas ao
último dia ou dias do período de aferição a que o débito
respeita.
Artigo 112.º
Horário rígido

1 — Horário rígido é aquele que, exigindo o cumprimento da duração semanal do trabalho, se reparte por dois
períodos diários, com horas de entrada e de saída fixas
idênticas, separados por um intervalo de descanso.
2 — Sem prejuízo de determinação em contrário do
dirigente máximo do serviço, o horário rígido é o seguinte:
a) Serviços de regime de funcionamento comum que
encerram ao sábado:
Período da manhã — das 9 horas às 13 horas;
Período da tarde — das 14 horas às 18 horas.
b) Serviços de regime de funcionamento especial que
funcionam ao sábado de manhã:
Período da manhã — das 9 horas e 30 minutos às
13 horas, de segunda-feira a sexta-feira, e até às 12 horas,
aos sábados;
Período da tarde — das 14 horas às 18 horas, de segunda-feira a sexta-feira.
3 — A adoção do horário rígido não prejudica a possibilidade de fixação, para os trabalhadores com deficiência,
pelo respetivo dirigente máximo e a pedido do interessado,
de mais do que um intervalo de descanso e com duração
diferente da prevista no regime geral, mas sem exceder no
total os limites neste estabelecidos.
Artigo 113.º
Horário desfasado

Horário desfasado é aquele que, embora mantendo
inalterado o período normal de trabalho diário, permite
estabelecer, serviço a serviço ou para determinado grupo
ou grupos de pessoal, e sem possibilidade de opção, horas
fixas diferentes de entrada e de saída.
Artigo 114.º
Jornada contínua

1 — A jornada contínua consiste na prestação ininterrupta de trabalho, salvo um período de descanso nunca
superior a trinta minutos, que, para todos os efeitos, se
considera tempo de trabalho.
2 — A jornada contínua deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia e determinar uma redução
do período normal de trabalho diário nunca superior a
uma hora.
3 — A jornada contínua pode ser adotada nos casos de
horários específicos previstos na presente lei e em casos
excecionais, devidamente fundamentados, designadamente
nos seguintes:
a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de
12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência
ou doença crónica;

b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos
trabalhadores progenitores;
c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores,
tenha a seu cargo neto com idade inferior a 12 anos;
d) Trabalhador adotante, tutor ou pessoa a quem foi
deferida a confiança judicial ou administrativa do menor,
bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com
qualquer daqueles ou com progenitor, desde que viva em
comunhão de mesa e habitação com o menor;
e) Trabalhador estudante;
f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente fundamentadas, o
justifiquem;
g) No interesse do serviço, quando devidamente fundamentado.
4 — O tempo máximo de trabalho seguido, em jornada
contínua, não pode ter uma duração superior a cinco horas.
Artigo 115.º
Trabalho por turnos

1 — Considera-se trabalho por turnos qualquer organização do trabalho em equipa em que os trabalhadores
ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a
um determinado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou
descontínuo, podendo executar o trabalho a horas diferentes num dado período de dias ou semanas.
2 — Devem ser organizados turnos de pessoal diferente
sempre que o período de funcionamento do órgão ou serviço ultrapasse os limites máximos do período normal de
trabalho.
3 — A duração de trabalho de cada turno não pode
ultrapassar os limites máximos dos períodos normais de
trabalho.
4 — A prestação de trabalho por turnos deve obedecer
às seguintes regras:
a) Os turnos são rotativos, estando o respetivo pessoal
sujeito à sua variação regular;
b) Nos serviços de funcionamento permanente não
podem ser prestados mais de seis dias consecutivos de
trabalho;
c) As interrupções a observar em cada turno devem
obedecer ao princípio de que não podem ser prestadas
mais de cinco horas de trabalho consecutivo;
d) As interrupções destinadas a repouso ou refeição,
quando não superiores a 30 minutos, consideram-se incluídas no período de trabalho;
e) O dia de descanso semanal deve coincidir com o
domingo, pelo menos uma vez em cada período de quatro
semanas;
f) A mudança de turno só pode ocorrer após o dia de
descanso.
Artigo 116.º
Regimes de turnos

1 — O regime de turnos é:
a) Permanente, quando o trabalho for prestado em todos
os dias da semana;
b) Semanal prolongado, quando for prestado em todos
os cinco dias úteis e no sábado ou domingo;
c) Semanal, quando for prestado apenas de segunda-feira a sexta-feira.
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2 — O regime de turnos é total quando for prestado
em, pelo menos, três períodos de trabalho diário e parcial
quando prestado em apenas dois períodos.
SUBSECÇÃO III

Isenção de horário de trabalho

Artigo 117.º
Condições da isenção de horário de trabalho

1 — Os trabalhadores titulares de cargos dirigentes e
que chefiem equipas multidisciplinares gozam de isenção
de horário de trabalho, nos termos dos respetivos estatutos.
2 — Podem ainda gozar de isenção de horário outros
trabalhadores, mediante celebração de acordo escrito com
o respetivo empregador público, desde que tal isenção seja
admitida por lei ou por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
3 — A isenção de horário não dispensa a observância do
dever geral de assiduidade, nem o cumprimento da duração
semanal de trabalho legalmente estabelecida.
Artigo 118.º
Modalidades e efeitos da isenção de horário de trabalho

1 — A isenção de horário pode compreender as seguintes modalidades:
a) Não sujeição aos limites máximos dos períodos normais de trabalho;
b) Possibilidade de alargamento da prestação a um determinado número de horas, por dia ou por semana;
c) Observância dos períodos normais de trabalho acordados.
2 — A isenção de horário dos trabalhadores referidos
no n.º 1 do artigo anterior implica, em qualquer circunstância, a não sujeição aos limites máximos dos períodos
normais de trabalho, nos termos dos estatutos do empregador público.
3 — Nos casos previstos no n.º 2 do artigo anterior,
a escolha da modalidade de isenção de horário obedece
ao disposto na lei ou em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
4 — Na falta de lei, instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho ou estipulação das partes, o regime de
isenção de horário segue o disposto na alínea b) do n.º 1,
não podendo o alargamento da prestação de trabalho ser
superior a duas horas por dia ou a 10 horas por semana.
5 — A isenção não prejudica o direito aos dias de descanso semanal obrigatório, aos feriados obrigatórios e aos
dias e meios dias de descanso complementar, nem ao descanso diário de 11 horas consecutivas entre dois períodos
diários de trabalho consecutivos, exceto nos casos previstos
no n.º 1 do artigo 117.º e no n.º 2 do artigo 123.º
6 — Nos casos previstos no n.º 1 do artigo 117.º e no
n.º 2 do artigo 123.º, deve ser observado um período de
descanso que permita a recuperação do trabalhador entre
dois períodos diários de trabalho consecutivos.
Artigo 119.º
Não sujeição a horário de trabalho

1 — Considera-se não sujeição a horário de trabalho
a prestação de trabalho não sujeita ao cumprimento de

qualquer das modalidades de horário previstas na presente
lei, nem à observância do dever geral de assiduidade e de
cumprimento da duração semanal de trabalho.
2 — A adoção de qualquer regime de prestação de trabalho não sujeita a horário obedece às seguintes regras:
a) Concordância expressa do trabalhador relativamente
às tarefas e aos prazos da sua realização;
b) Destinar-se à realização de tarefas constantes do
plano de atividades do serviço, desde que calendarizadas,
e cuja execução esteja atribuída ao trabalhador não sujeito
a horário;
c) Fixação de um prazo certo para a realização da tarefa a executar, que não deve exceder o limite máximo de
10 dias úteis;
d) Não autorização ao mesmo trabalhador mais do que
uma vez por trimestre.
3 — O não cumprimento da tarefa no prazo acordado,
sem motivos justificados, impede o trabalhador de utilizar
este regime durante o prazo de um ano, a contar da data
do incumprimento.
4 — A não sujeição a horário de trabalho não dispensa o
contacto regular do trabalhador com o serviço, nem a sua
presença no local do trabalho, sempre que tal se mostre
necessário.
SECÇÃO IV
Trabalho suplementar

Artigo 120.º
Limites da duração do trabalho suplementar

1 — É aplicável aos trabalhadores com vínculo de
emprego público, com as necessárias adaptações e sem
prejuízo do disposto no presente artigo e nos artigos seguintes, o regime do Código do Trabalho em matéria de
trabalho suplementar.
2 — O trabalho suplementar fica sujeito, por trabalhador, aos seguintes limites:
a) 150 horas de trabalho por ano;
b) Duas horas por dia normal de trabalho;
c) Um número de horas igual ao período normal de
trabalho diário, nos dias de descanso semanal, obrigatório
ou complementar, e nos feriados;
d) Um número de horas igual a meio período normal de
trabalho diário em meio dia de descanso complementar.
3 — Os limites fixados no número anterior podem ser
ultrapassados, desde que não impliquem uma remuneração
por trabalho suplementar superior a 60 % da remuneração
base do trabalhador:
a) Quando se trate de trabalhadores que ocupem postos
de trabalho de motoristas ou telefonistas e de outros trabalhadores integrados nas carreiras de assistente operacional
e de assistente técnico, cuja manutenção ao serviço para
além do horário de trabalho seja fundamentadamente reconhecida como indispensável;
b) Em circunstâncias excecionais e delimitadas no
tempo, mediante autorização do membro do Governo
competente ou, quando esta não for possível, mediante
confirmação da mesma entidade, a proferir nos 15 dias
posteriores à ocorrência.
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4 — O limite máximo a que se refere a alínea a) do n.º 2
pode ser aumentado até 200 horas por ano, por instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho.
Artigo 121.º
Registo

4 — O disposto no n.º 1 não é aplicável a atividades caracterizadas pela necessidade de assegurar a continuidade
do serviço, nomeadamente as atividades a seguir indicadas, desde que através de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho sejam garantidos ao trabalhador os
correspondentes descansos compensatórios:

1 — O empregador público deve possuir e manter durante cinco anos a relação nominal dos trabalhadores que
efetuaram trabalho suplementar, com discriminação do
número de horas prestadas e indicação do dia em que
gozaram o respetivo descanso compensatório, para efeitos
de fiscalização pela IGF ou por outro serviço de inspeção
legalmente competente.
2 — O registo de trabalho suplementar deve conter os
elementos e ser efetuado de acordo com o modelo aprovado
por portaria do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública.

a) Vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança;
b) Receção, tratamento e cuidados dispensados em estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde,
instituições residenciais, estabelecimentos prisionais e
centros educativos;
c) Distribuição e abastecimento de água;
d) Ambulâncias, bombeiros e proteção civil;
e) Recolha de lixo e incineração;
f) Atividades em que o processo de trabalho não possa
ser interrompido por motivos técnicos;
g) Investigação e desenvolvimento.

CAPÍTULO V

5 — O disposto no número anterior é extensivo aos
casos de acréscimo previsível de atividade no turismo.

Tempos de não trabalho

Artigo 124.º
SECÇÃO I
Disposição

Artigo 122.º
Disposições gerais

1 — É aplicável aos trabalhadores com vínculo de emprego público o regime do Código do Trabalho em matéria
de tempos de não trabalho, com as necessárias adaptações
e sem prejuízo das especificidades constantes do presente
capítulo.
2 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes ou
em lei especial, é aplicável aos trabalhadores que exercem
funções públicas o regime de feriados estabelecido no
Código do Trabalho.
3 — É observado o feriado municipal das localidades.
4 — A observância da Terça-Feira de Carnaval como
dia feriado depende de decisão do Conselho de Ministros
ou dos órgãos de governo próprio das regiões autónomas,
sendo nulas as disposições de contrato ou de instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho que disponham
em contrário.
Artigo 123.º
Descanso diário

1 — É garantido ao trabalhador um período mínimo de
descanso de 11 horas seguidas entre dois períodos diários
de trabalho consecutivos.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando seja necessária a prestação de trabalho suplementar
por motivo de força maior ou por ser indispensável para
prevenir ou reparar prejuízos graves para o órgão ou serviço devidos a acidente ou a risco de acidente iminente.
3 — A regra constante do n.º 1 não é aplicável nos casos
em que o exercício de funções é caracterizado pela sua natureza permanente e obrigatória, no âmbito dos respetivos
estatutos profissionais, ou quando os períodos normais de
trabalho sejam fracionados ao longo do dia com fundamento nas características da atividade, nomeadamente no
caso dos serviços de limpeza.

Semana de trabalho e descanso semanal

1 — A semana de trabalho é, em regra, de cinco dias.
2 — Os trabalhadores têm direito a um dia de descanso
semanal obrigatório, acrescido de um dia de descanso semanal complementar, que devem coincidir com o domingo
e o sábado, respetivamente.
3 — Os dias de descanso referidos no número anterior
só podem deixar de coincidir com o domingo e o sábado,
respetivamente, quando o trabalhador exerça funções em
órgão ou serviço que encerre a sua atividade noutros dias
da semana.
4 — Os dias de descanso semanal podem ainda deixar
de coincidir com o domingo e o sábado nos casos:
a) De trabalhador necessário para assegurar a continuidade de serviços que não possam ser interrompidos ou que
devam ser desempenhados em dia de descanso de outros
trabalhadores;
b) Do pessoal dos serviços de limpeza ou encarregado
de outros trabalhos preparatórios e complementares que
devam necessariamente ser efetuados no dia de descanso
dos restantes trabalhadores;
c) De trabalhador diretamente afeto a atividades de
vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos
de segurança;
d) De trabalhador que exerça atividade em exposições
e feiras;
e) De pessoal dos serviços de inspeção de atividades
que não encerrem ao sábado e, ou, ao domingo;
f) Nos demais casos previstos em legislação especial.
5 — Quando a natureza do órgão ou serviço ou razões
de interesse público o exijam, pode o dia de descanso
complementar ser gozado, segundo opção do trabalhador,
do seguinte modo:
a) Dividido em dois períodos imediatamente anteriores
ou posteriores ao dia de descanso semanal obrigatório;
b) Meio dia imediatamente anterior ou posterior ao dia
de descanso semanal obrigatório, sendo o tempo restante
deduzido na duração do período normal de trabalho dos
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restantes dias úteis, sem prejuízo da duração do período
normal de trabalho semanal.
6 — Sempre que seja possível, o empregador público
deve proporcionar aos trabalhadores que pertençam ao
mesmo agregado familiar o descanso semanal nos mesmos dias.
Artigo 125.º
Duração do descanso semanal obrigatório

1 — Quando o dia de descanso complementar não seja
contíguo ao dia de descanso semanal obrigatório, adiciona-se a este um período de 11 horas, correspondente ao período mínimo de descanso diário estabelecido no n.º 1 do
artigo 123.º
2 — O disposto no número anterior não é aplicável a
trabalhadores titulares de cargos dirigentes e a chefes de
equipas multidisciplinares.
3 — O disposto no n.º 1 não é igualmente aplicável:
a) Quando seja necessária a prestação de trabalho suplementar por motivo de força maior ou por ser indispensável para prevenir ou reparar prejuízos graves para o
órgão ou serviço devidos a acidente ou a risco de acidente
iminente;
b) Quando os períodos normais de trabalho são fracionados ao longo do dia, com fundamento nas características
da atividade, nomeadamente serviços de limpeza;
c) Às atividades caracterizadas pela necessidade de
assegurar a continuidade do serviço, nomeadamente as
atividades indicadas no número seguinte, desde que através
de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou
de acordo individual sejam garantidos ao trabalhador os
correspondentes descansos compensatórios.

2 — O período anual de férias tem a duração de 22 dias
úteis.
3 — O período de férias referido no número anterior
vence-se no dia 1 de janeiro, sem prejuízo do disposto no
Código do Trabalho.
4 — Ao período de férias previsto no n.º 1 acresce um
dia útil de férias por cada 10 anos de serviço efetivamente
prestado.
5 — A duração do período de férias pode ainda ser
aumentada no quadro de sistemas de recompensa do desempenho, nos termos previstos na lei ou em instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho.
6 — Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana
de segunda-feira a sexta-feira, com exceção dos feriados,
não podendo as férias ter início em dia de descanso semanal
do trabalhador.
Artigo 127.º
Vínculos de duração inferior a seis meses

1 — O trabalhador cuja duração total do vínculo não
atinja seis meses tem direito a gozar dois dias úteis de férias
por cada mês completo de duração do contrato.
2 — Para efeitos da determinação do mês completo,
devem contar-se todos os dias, seguidos ou interpolados,
em que foi prestado trabalho.
3 — Nos vínculos cuja duração total não atinja seis meses, o gozo das férias tem lugar no momento imediatamente
anterior ao da cessação, salvo acordo das partes.
Artigo 128.º
Doença no período de férias

Férias

1 — No caso de o trabalhador adoecer durante o período
de férias, são as mesmas suspensas desde que o empregador público seja do facto informado, prosseguindo, logo
após a alta, o gozo dos dias de férias ainda compreendidos
naquele período.
2 — Compete ao empregador público, na falta de
acordo, a marcação dos dias de férias não gozados, que
podem decorrer em qualquer período.
3 — A prova da doença prevista no n.º 1 é feita por
estabelecimento hospitalar, por declaração do centro de
saúde ou por atestado médico.
4 — Para efeitos de verificação da situação de doença,
o empregador público pode requerer a designação de médico dos serviços da segurança social da área da residência
habitual do trabalhador, do facto lhe dando conhecimento
na mesma data, podendo também, para aquele efeito, designar um médico que não tenha qualquer vínculo contratual
anterior ao empregador público.
5 — Em caso de desacordo entre os pareceres médicos
referidos nos números anteriores, pode ser requerida por
qualquer das partes a intervenção de junta médica.
6 — Em caso de não cumprimento do dever de informação previsto no n.º 1, bem como de oposição, sem motivo
atendível, à fiscalização da doença, os dias de alegada
doença são considerados dias de férias.

Artigo 126.º

Artigo 129.º

Direito a férias

Efeitos da suspensão do contrato
por impedimento prolongado

4 — Para efeitos do disposto na alínea c) do número
anterior, são consideradas as seguintes atividades:
a) Vigilância, transporte e tratamento de sistemas eletrónicos de segurança;
b) Receção, tratamento e cuidados dispensados em estabelecimentos e serviços prestadores de cuidados de saúde,
instituições residenciais, estabelecimentos prisionais e
centros educativos;
c) Ambulâncias, bombeiros e proteção civil;
d) Recolha de lixo e incineração;
e) Atividades em que o processo de trabalho não possa
ser interrompido por motivos técnicos;
f) Investigação e desenvolvimento.
5 — O disposto na alínea c) do n.º 3 é extensivo aos
casos de acréscimo previsível de atividade no turismo.
SECÇÃO II

1 — O trabalhador tem direito a um período de férias
remuneradas em cada ano civil, nos termos previstos no
Código do Trabalho e com as especificidades dos artigos
seguintes.

1 — No ano da suspensão do contrato por impedimento
prolongado, respeitante ao trabalhador, verificando-se a
impossibilidade total ou parcial do gozo do direito a férias
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já vencido, o trabalhador tem direito à remuneração correspondente ao período de férias não gozado e respetivo
subsídio.
2 — No ano da cessação do impedimento prolongado
o trabalhador tem direito a férias nos termos previstos no
artigo 127.º
3 — No caso de sobrevir o termo do ano civil antes de
decorrido o prazo referido no número anterior ou antes de
gozado o direito a férias, pode o trabalhador usufruí-lo até
30 de abril do ano civil subsequente.
4 — Cessando o contrato após impedimento prolongado
respeitante ao trabalhador, este tem direito à remuneração e
ao subsídio de férias correspondentes ao tempo de serviço
prestado no ano de início da suspensão.
Artigo 130.º
Violação do direito a férias

Caso o empregador público, com culpa, obste ao gozo
das férias nos termos previstos nos artigos anteriores, o
trabalhador recebe, a título de compensação, o triplo da
remuneração correspondente ao período em falta, o qual
deve obrigatoriamente ser gozado até 30 de abril do ano
civil subsequente.
Artigo 131.º
Exercício de outra atividade durante as férias

1 — O trabalhador não pode exercer qualquer outra
atividade remunerada durante as férias, salvo se já a viesse
exercendo cumulativamente, com autorização, ou o empregador público a isso o autorizar.
2 — A violação do disposto no número anterior, sem
prejuízo da eventual responsabilidade disciplinar do trabalhador, dá ao empregador público o direito de reaver a
remuneração correspondente às férias e respetivo subsídio,
da qual metade reverte para o Instituto de Gestão Financeira da Segurança Social, I.P., no caso de o trabalhador
ser beneficiário do regime geral de segurança social para
todas as eventualidades, ou constitui receita do Estado,
nos restantes casos.
3 — Para os efeitos previstos no número anterior, o
empregador público pode proceder a descontos na remuneração do trabalhador, até ao limite de um sexto, em relação
a cada um dos períodos de vencimento posteriores.
Artigo 132.º
Contacto em período de férias

Antes do início das férias, o trabalhador deve indicar, se
possível, ao respetivo empregador público, a forma como
pode ser eventualmente contactado.
SECÇÃO III
Faltas
SUBSECÇÃO I

Disposições comuns

Artigo 133.º
Noção

1 — Considera-se falta a ausência de trabalhador do
local em que devia desempenhar a atividade durante o
período normal de trabalho diário.

2 — Em caso de ausência do trabalhador por períodos
inferiores ao período normal de trabalho diário, os respetivos tempos são adicionados para determinação da falta.
Artigo 134.º
Tipos de faltas

1 — As faltas podem ser justificadas ou injustificadas.
2 — São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do
casamento;
b) As motivadas por falecimento do cônjuge, parentes
ou afins;
c) As motivadas pela prestação de provas em estabelecimento de ensino;
d) As motivadas por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto que não seja imputável ao trabalhador,
nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente
assistida, doença, acidente ou cumprimento de obrigação
legal;
e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e
imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado
familiar do trabalhador;
f) 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 menor;
g) As de trabalhador eleito para estrutura de representação coletiva dos trabalhadores, nos termos do artigo 316.º;
h) As dadas por candidatos a eleições para cargos públicos, durante o período legal da respetiva campanha
eleitoral, nos termos da correspondente lei eleitoral;
i) As motivadas pela necessidade de tratamento ambulatório, realização de consultas médicas e exames complementares de diagnóstico, que não possam efetuar-se fora do
período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente
necessário;
j) As motivadas por isolamento profilático;
k) As dadas para doação de sangue e socorrismo;
l) As motivadas pela necessidade de submissão a métodos de seleção em procedimento concursal;
m) As dadas por conta do período de férias;
n) As que por lei sejam como tal consideradas.
3 — O disposto na alínea i) do número anterior é extensivo à assistência ao cônjuge ou equiparado, ascendentes,
descendentes, adotando, adotados e enteados, menores ou
deficientes, quando comprovadamente o trabalhador seja
a pessoa mais adequada para o fazer.
4 — As faltas referidas no n.º 2 têm os seguintes efeitos:
a) As dadas ao abrigo das alíneas a) a h) e n) têm os
efeitos previstos no Código do Trabalho;
b) Sem prejuízo do disposto na alínea anterior, as dadas ao abrigo das alíneas i) a l) não determinam perda de
remuneração;
c) As dadas ao abrigo da alínea m) têm os efeitos previstos no artigo seguinte.
5 — As disposições relativas aos tipos de faltas e à
sua duração não podem ser objeto de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo tratando-se das
situações previstas na alínea g) do n.º 2.
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6 — São consideradas injustificadas as faltas não previstas no n.º 2.
Artigo 135.º
Faltas por conta do período de férias

1 — Sem prejuízo do disposto em lei especial, o trabalhador pode faltar dois dias por mês por conta do período
de férias, até ao máximo de 13 dias por ano, os quais podem
ser utilizados em períodos de meios dias.
2 — As faltas previstas no número anterior relevam,
segundo opção do interessado, no período de férias do
próprio ano ou do ano seguinte.
3 — As faltas por conta do período de férias devem
ser comunicadas com a antecedência mínima de 24 horas
ou, se não for possível, no próprio dia, e estão sujeitas a
autorização, que pode ser recusada se forem suscetíveis
de causar prejuízo para o normal funcionamento do órgão
ou serviço.
4 — Nos casos em que as faltas determinem perda de
remuneração, as ausências podem ser substituídas, se o
trabalhador assim o preferir, por dias de férias, na proporção de um dia de férias por cada dia de falta, desde que
seja salvaguardado o gozo efetivo de 20 dias de férias ou
da correspondente proporção, se se tratar do ano de admissão, mediante comunicação expressa do trabalhador
ao empregador público.
SUBSECÇÃO II

Faltas por doença e justificação da doença

Artigo 136.º
Verificação da situação de doença por médico
designado pela segurança social

1 — Para efeitos de verificação da situação de doença
do trabalhador, o empregador público deve requerer a
designação de médico aos serviços de segurança social da
área da residência habitual do trabalhador, informando o
trabalhador do requerimento nessa mesma data.
2 — Os serviços da segurança social referidos no número anterior devem, no prazo de 24 horas, a contar da
receção do requerimento:
a) Designar o médico, de entre os que integram comissões de verificação de incapacidade temporária;
b) Comunicar a designação do médico ao empregador
público;
c) Convocar o trabalhador para o exame médico, indicando o local, dia e hora da sua realização, que deve
ocorrer nas 72 horas seguintes;
d) Comunicar ao trabalhador que a sua não comparência
ao exame médico, sem motivo atendível, tem como consequência que os dias de alegada doença são considerados
dias de férias, bem como que deve apresentar, aquando da
sua observação, informação clínica e os elementos auxiliares de diagnóstico de que disponha, comprovativos da
sua incapacidade.
3 — Os serviços de segurança social, caso não possam
cumprir o disposto no número anterior, devem, dentro do
mesmo prazo, comunicar essa impossibilidade ao empregador público.

Artigo 137.º
Verificação da situação de doença por médico
designado pelo empregador público

1 — O empregador público pode designar um médico
para efetuar a verificação da situação de doença do trabalhado, nos seguintes casos:
a) Não se tendo realizado o exame no prazo previsto
na alínea c) do n.º 2 do artigo anterior por motivo não
imputável ao trabalhador ou, sendo caso disso, no prazo
previsto no n.º 2 do artigo 140.º;
b) Tendo recebido a comunicação prevista no n.º 3 do
artigo anterior ou, na falta desta, se não tiver obtido indicação do médico por parte dos serviços da segurança social
nas 24 horas após a apresentação do seu requerimento.
2 — Na data em que designar o médico, nos termos do
número anterior, o empregador público dá cumprimento
ao disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do artigo anterior.
Artigo 138.º
Reavaliação da situação de doença

1 — Para efeitos do disposto no n.º 5 do artigo 128.º, a
reavaliação da situação de doença do trabalhador é feita
por intervenção da comissão de reavaliação dos serviços
da segurança social da sua área da residência habitual.
2 — Sem prejuízo do previsto no número seguinte, a
comissão de reavaliação é constituída por três médicos, um
designado pelos serviços da segurança social, que preside
e tem voto de qualidade, devendo ser, quando se tenha
procedido à verificação da situação de doença ao abrigo do
n.º 2 do artigo 136.º, o médico que a realizou, um indicado
pelo trabalhador e outro pelo empregador público.
3 — A comissão de reavaliação é constituída por apenas
dois médicos no caso de:
a) O trabalhador ou o empregador público não ter procedido à respetiva designação;
b) O trabalhador e o empregador público não terem
procedido à respetiva designação, competindo aos serviços
de segurança social a designação de outro médico.
Artigo 139.º
Procedimento de reavaliação da doença

1 — Qualquer das partes pode requerer a reavaliação da
situação de doença nas 24 horas subsequentes ao conhecimento do resultado da verificação da mesma, devendo, na
mesma data, comunicar esse pedido à contraparte.
2 — O requerente deve indicar o médico referido no
n.º 2 do artigo anterior ou declarar que prescinde dessa
faculdade.
3 — A contraparte pode indicar o médico nas 24 horas
seguintes ao conhecimento do pedido.
4 — Os serviços da segurança social devem, no prazo
de 24 horas, a contar da receção do requerimento, dar
cumprimento ao disposto nas alíneas c) e d) do n.º 2 do
artigo 136.º
5 — No prazo de oito dias, a contar da apresentação do
requerimento, a comissão deve proceder à reavaliação da
situação de doença do trabalhador e comunicar o resultado
da mesma a este e ao empregador público.
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Artigo 140.º
Impossibilidade de comparência ao exame médico

1 — O trabalhador convocado para exame médico fora
do seu domicílio que, justificadamente, não possa deslocar-se deve, em qualquer caso, informar dessa impossibilidade a entidade que o tiver convocado, até à data prevista
para o exame ou, se não tiver sido possível, nas 24 horas
seguintes.
2 — Consoante a natureza do impedimento do trabalhador, é determinada nova data para o exame e, se necessário,
a sua realização no domicílio do trabalhador, dentro das
48 horas seguintes.
Artigo 141.º

trabalho, observando-se o princípio de que para trabalho
igual salário igual.
Artigo 145.º
Direito à remuneração

1 — A remuneração é devida com o início do exercício
de funções, sem prejuízo do regime especial de produção
de efeitos da aceitação.
2 — A remuneração, quando seja periódica, é paga
mensalmente.
3 — A lei prevê as situações e condições em que o
direito à remuneração é total ou parcialmente suspenso.
4 — O direito à remuneração cessa com a extinção do
vínculo de emprego público.

Comunicação do resultado da verificação

1 — O médico que proceda à verificação da situação
de doença apenas pode comunicar ao empregador público
se o trabalhador está ou não apto para desempenhar a
atividade.
2 — O médico que proceda à verificação da situação de
doença deve proceder à comunicação prevista no número
anterior nas 24 horas subsequentes.
Artigo 142.º

Artigo 146.º
Componentes da remuneração

A remuneração dos trabalhadores com vínculo de emprego público é composta por:
a) Remuneração base;
b) Suplementos remuneratórios;
c) Prémios de desempenho.

Eficácia do resultado da verificação da situação de doença

SECÇÃO II

O empregador público não pode fundamentar qualquer
decisão desfavorável para o trabalhador no resultado da
verificação da situação de doença do mesmo, efetuada nos
termos do artigo 136.º, enquanto decorrer o prazo para
requerer a intervenção da comissão de reavaliação, nem
até à decisão final, se esta for requerida.

Remuneração base

Artigo 143.º
Comunicações e taxas

1 — As comunicações previstas na presente subsecção
devem ser efetuadas por escrito e por meio célere, designadamente telegrama, correio eletrónico ou qualquer outro
meio escrito, desde que possa fazer prova do seu envio.
2 — Pelo pedido de nomeação de médico pelos serviços
da segurança social ou da intervenção da comissão de reavaliação é devido o pagamento de uma taxa, nos termos a
fixar em portaria dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e laboral.
CAPÍTULO VI
Remuneração

Artigo 147.º
Tabela remuneratória única

1 — A tabela remuneratória única contém a totalidade
dos níveis remuneratórios suscetíveis de ser utilizados
na fixação da remuneração base dos trabalhadores que
exerçam funções ao abrigo de vínculo de emprego público.
2 — O número de níveis remuneratórios e o montante
pecuniário correspondente a cada um é fixado em portaria
do Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela área das finanças.
3 — A alteração do montante pecuniário correspondente
a cada nível remuneratório deve manter a proporcionalidade relativa entre cada um dos níveis.
4 — Não é necessário observar a proporcionalidade
prevista no número anterior entre o primeiro nível remuneratório e o nível subsequente, sempre que aquele
seja fixado por referência à retribuição mínima mensal
garantida (RMMG).
Artigo 148.º

SECÇÃO I

Retribuição mínima mensal garantida

Disposições gerais

A tabela remuneratória única não pode prever níveis
remuneratórios de montante inferior ao da retribuição mínima mensal garantida.

Artigo 144.º
Princípios gerais

1 — As normas legais em matéria de remunerações não
podem ser afastadas ou derrogadas por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, salvo quando previsto
expressamente na presente lei.
2 — A determinação do valor da remuneração deve ser
feita tendo em conta a quantidade, natureza e qualidade do

Artigo 149.º
Fixação da remuneração base

1 — Os níveis remuneratórios correspondentes às posições remuneratórias das categorias, bem como aos cargos
exercidos em comissão de serviço, são fixados por decreto
regulamentar.
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2 — Na fixação dos níveis remuneratórios correspondentes às posições remuneratórias das categorias devem,
em princípio, observar-se as seguintes regras:
a) Nas carreiras pluricategoriais, os intervalos entre os
níveis remuneratórios são decrescentemente mais pequenos, à medida que as correspondentes posições se tornam
superiores;
b) Os níveis remuneratórios correspondentes às posições
das várias categorias da carreira não se devem sobrepor,
verificando-se um movimento único crescente desde o
nível correspondente à primeira posição da categoria inferior até ao correspondente à última posição da categoria
superior;
c) Excecionalmente, o nível correspondente à última posição remuneratória de uma categoria pode ser idêntico ao
da primeira posição da categoria imediatamente superior;
d) Nas carreiras unicategoriais, os intervalos entre níveis
remuneratórios são constantes.
Artigo 150.º
Conceito de remuneração base

1 — A remuneração base é o montante pecuniário correspondente ao nível remuneratório da posição remuneratória onde o trabalhador se encontra na categoria de que
é titular ou do cargo exercido em comissão de serviço.
2 — A remuneração base anual é paga em 14 mensalidades, correspondendo uma delas ao subsídio de Natal e
outra ao subsídio de férias, nos termos da lei.

Artigo 153.º
Remuneração em caso de mobilidade

1 — O trabalhador em mobilidade na categoria, em órgão ou serviço diferente ou cuja situação jurídico-funcional
de origem seja a de colocado em situação de requalificação,
pode ser remunerado pela posição remuneratória imediatamente seguinte àquela em que se encontre posicionado
na categoria ou, em caso de inexistência desta, pelo nível
remuneratório que suceda ao correspondente à sua posição
na tabela remuneratória única.
2 — O trabalhador em mobilidade intercarreiras ou
categorias nunca pode auferir uma remuneração inferior
à que corresponde à categoria de que é titular.
3 — No caso referido no número anterior, quando a primeira posição remuneratória da categoria correspondente à
função que o trabalhador vai exercer for superior ao nível
remuneratório da primeira posição daquela de que é titular, a remuneração do trabalhador é acrescida para o nível
remuneratório superior mais próximo daquele que corresponde ao seu posicionamento na categoria de que é titular.
4 — Não se verificando a hipótese prevista no número
anterior, pode o trabalhador ser remunerado nos termos
do n.º 1.
5 — Exceto em caso de acordo em sentido diferente
entre os órgãos ou serviços, o trabalhador em mobilidade
interna é remunerado pelo órgão ou serviço de destino.
Artigo 154.º
Opção pela remuneração base

Artigo 151.º
Subsídio de Natal

1 — O trabalhador tem direito a um subsídio de Natal
de valor igual a um mês de remuneração base mensal, que
deve ser pago no mês de novembro de cada ano.
2 — O valor do subsídio de Natal é proporcional ao
tempo de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano da cessação do contrato;
c) Em caso de suspensão do contrato, salvo se por
doença do trabalhador.

1 — Quando o vínculo de emprego público se constitua por comissão de serviço, ou haja lugar a cedência de
interesse público, o trabalhador tem o direito de optar, a
todo o tempo, pela remuneração base devida na situação
jurídico-funcional de origem que esteja constituída por
tempo indeterminado.
2 — No caso de cedência de interesse público para o
exercício de funções em órgão ou serviço a que a presente
lei é aplicável, com a opção pela remuneração a que se
refere o número anterior, a remuneração a pagar não pode
exceder, em caso algum, a remuneração base do Primeiro-Ministro.
Artigo 155.º

Artigo 152.º

Cálculo do valor da remuneração horária e diária

Remuneração do período de férias

1 — O valor da hora normal de trabalho é calculado
através da fórmula (Rb × 12)/(52 × N), em que Rb é a remuneração base mensal e N o número de horas da normal
duração semanal do trabalho.
2 — A fórmula referida no número anterior serve de
base de cálculo da remuneração correspondente a qualquer
outra fração de tempo de trabalho inferior ao período de
trabalho diário.
3 — A remuneração diária corresponde a 1/30 da remuneração mensal.

1 — A remuneração do período de férias corresponde
à remuneração que o trabalhador receberia se estivesse
em serviço efetivo, com exceção do subsídio de refeição.
2 — Além da remuneração mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a um subsídio de férias de
valor igual a um mês de remuneração base mensal, que
deve ser pago por inteiro no mês de junho de cada ano ou
em conjunto com a remuneração mensal do mês anterior
ao do gozo das férias, quando a aquisição do respetivo
direito ocorrer em momento posterior.
3 — A suspensão do contrato por doença do trabalhador
não prejudica o direito ao subsídio de férias, nos termos
do número anterior.
4 — O aumento do período de férias previsto nos n.os 4
e 5 do artigo 126.º ou a sua redução nos termos do Código
do Trabalho, respetivamente, não implicam o aumento ou
a redução correspondentes na remuneração ou no subsídio
de férias.

SECÇÃO III
Alteração do posicionamento remuneratório

Artigo 156.º
Regra geral de alteração do posicionamento remuneratório

1 — Os trabalhadores com vínculo de emprego público
podem ver alterado o seu posicionamento remuneratório
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na categoria para a posição remuneratória imediatamente
seguinte àquela em que se encontram, nos termos do presente artigo.
2 — São elegíveis para beneficiar de alteração do posicionamento remuneratório os trabalhadores do órgão
ou serviço, onde quer que se encontrem em exercício de
funções, que, na falta de lei especial em contrário, tenham
obtido, nas últimas avaliações do seu desempenho referido
às funções exercidas durante o posicionamento remuneratório em que se encontram:
a) Uma menção máxima;
b) Duas menções consecutivas imediatamente inferiores
às máximas; ou
c) Três menções consecutivas imediatamente inferiores
às referidas na alínea anterior, desde que consubstanciem
desempenho positivo.
3 — Os trabalhadores a que se refere o número anterior são ordenados, dentro de cada universo, por ordem
decrescente da classificação quantitativa obtida na última
avaliação do seu desempenho.
4 — Em face da ordenação referida no número anterior
e até ao limite do montante máximo dos encargos fixado
por cada universo, nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo 158.º,
é alterado o posicionamento remuneratório do trabalhador,
salvo o disposto no número seguinte.
5 — Não há lugar a alteração do posicionamento remuneratório quando, não obstante reunidos os requisitos
previstos no n.º 2, o montante máximo dos encargos fixado
para o universo em causa se tenha previsivelmente esgotado, no quadro da execução orçamental em curso, com a
alteração relativa a trabalhador ordenado superiormente.
6 — Para efeitos do disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2,
são também consideradas as menções obtidas que sejam
superiores às nelas referidas.
7 — Há lugar a alteração obrigatória para a posição
remuneratória imediatamente seguinte àquela em que o
trabalhador se encontra, quando a haja, independentemente
dos universos definidos nos termos do artigo 158.º, quando
aquele, na falta de lei especial em contrário, tenha acumulado 10 pontos nas avaliações do desempenho referido às
funções exercidas durante o posicionamento remuneratório
em que se encontra, contados nos seguintes termos:
a) Seis pontos por cada menção máxima;
b) Quatro pontos por cada menção imediatamente inferior à máxima;
c) Dois pontos por cada menção imediatamente inferior à referida na alínea anterior, desde que consubstancie
desempenho positivo;
d) Dois pontos negativos por cada menção correspondente ao mais baixo nível de avaliação.
8 — Na falta de lei especial em contrário, a alteração
do posicionamento remuneratório reporta-se a 1 de janeiro
do ano em que tiver lugar.
Artigo 157.º
Regras especiais de alteração do posicionamento remuneratório

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode,
ouvido o Conselho Coordenador da Avaliação ou o órgão
com competência equiparada, alterar o posicionamento
remuneratório de trabalhador para a posição remuneratória
imediatamente seguinte àquela em que ele se encontra,

mesmo que não se encontrem reunidos os requisitos previstos no n.º 2 do artigo anterior, desde que o trabalhador
tenha obtido a menção máxima ou a imediatamente inferior e se inclua nos universos definidos para a alteração
de posicionamento remuneratório nos termos e limites do
artigo anterior.
2 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode,
ouvido o Conselho Coordenador da Avaliação ou o órgão
com competência equiparada, determinar que a alteração
do posicionamento na categoria de trabalhador se opere
para qualquer outra posição remuneratória seguinte àquela
em que ele se encontra, desde que o trabalhador esteja
incluído no universo de trabalhadores incluídos para alteração de posicionamento remuneratório e nos termos e
limites fixados no artigo anterior.
3 — O disposto no número anterior tem como limite a
posição remuneratória máxima para a qual tenham alterado
o seu posicionamento os trabalhadores que, no âmbito
do mesmo universo, se encontrem ordenados superiormente.
4 — As alterações do posicionamento remuneratório
previstas no presente artigo são fundamentadas e tornadas
públicas, com o teor integral da respetiva fundamentação
e do parecer do Conselho Coordenador da Avaliação ou
do órgão com competência equiparada, por publicação na
2.ª série do Diário da República, por afixação no órgão ou
serviço e por divulgação em página eletrónica, sendo ainda
aplicável o disposto no n.º 8 do artigo anterior.
Artigo 158.º
Alteração do posicionamento remuneratório
por opção gestionária

1 — O dirigente máximo do serviço, de acordo com as
verbas orçamentais previstas, estabelece as verbas destinadas a suportar os encargos decorrentes de alterações do
posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço.
2 — A decisão referida no número anterior fixa, fundamentadamente, o montante máximo, com as desagregações
necessárias, dos encargos que o órgão ou serviço se propõe
suportar, bem como o universo das carreiras e categorias
onde as alterações do posicionamento remuneratório na
categoria podem ter lugar.
3 — O universo referido no número anterior pode ainda
ser desagregado, quando assim o entenda o dirigente máximo, em função:
a) Da atribuição, competência ou atividade que os trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares
de determinada categoria devam cumprir ou executar;
b) Da área de formação académica ou profissional dos
trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares de determinada categoria, quando tal área de formação tenha sido utilizada na caracterização dos postos de
trabalho contidos nos mapas de pessoal.
4 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
as alterações podem não ter lugar em todas as carreiras,
ou em todas as categorias de uma mesma carreira ou ainda
relativamente a todos os trabalhadores integrados em determinada carreira ou titulares de determinada categoria.
5 — A decisão é tornada pública por afixação no órgão
ou serviço e divulgação em página eletrónica.
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SECÇÃO IV

Artigo 161.º

Suplementos remuneratórios

Suplemento remuneratório de turno

Artigo 159.º
Condições de atribuição dos suplementos remuneratórios

1 — São suplementos remuneratórios os acréscimos
remuneratórios devidos pelo exercício de funções em
postos de trabalho que apresentam condições mais exigentes relativamente a outros postos de trabalho caracterizados por idêntico cargo ou por idênticas carreira e
categoria.
2 — Os suplementos remuneratórios estão referenciados
ao exercício de funções nos postos de trabalho referidos na
primeira parte do número anterior, sendo apenas devidos
a quem os ocupe.
3 — São devidos suplementos remuneratórios quando
trabalhadores, em postos de trabalho determinados nos
termos do n.º 1, sofram, no exercício das suas funções,
condições de trabalho mais exigentes:
a) De forma anormal e transitória, designadamente as
decorrentes de prestação de trabalho suplementar, noturno,
em dias de descanso semanal, complementar e feriados e
fora do local normal de trabalho; ou
b) De forma permanente, designadamente as decorrentes
de prestação de trabalho arriscado, penoso ou insalubre,
por turnos, em zonas periféricas, com isenção de horário
e de secretariado de direção.
4 — Os suplementos remuneratórios são apenas devidos
enquanto perdurem as condições de trabalho que determinaram a sua atribuição e haja exercício de funções efetivo
ou como tal considerado em lei.
5 — Os suplementos remuneratórios devem ser fixados
em montantes pecuniários e só excecionalmente podem
ser fixados em percentagem da remuneração base mensal.
6 — Os suplementos remuneratórios são criados por
lei, podendo ser regulamentados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
Artigo 160.º
Trabalho noturno

1 — O trabalho noturno deve ser remunerado com um
acréscimo de 25 % relativamente à remuneração do trabalho equivalente prestado durante o dia.
2 — O acréscimo remuneratório previsto no número
anterior pode ser fixado em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, através de uma redução
equivalente dos limites máximos do período normal de
trabalho.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica ao trabalho prestado durante o período noturno, salvo se previsto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho:
a) Ao serviço de atividades que sejam exercidas exclusiva ou predominantemente durante esse período, designadamente as de espetáculos e diversões públicas;
b) Ao serviço de atividades que, pela sua natureza ou por
força da lei, devam necessariamente funcionar à disposição
do público durante o mesmo período;
c) Quando o acréscimo remuneratório pela prestação
de trabalho noturno se encontre integrado na remuneração
base.

1 — Desde que um dos turnos seja total ou parcialmente coincidente com o período de trabalho noturno,
os trabalhadores por turnos têm direito a um acréscimo
remuneratório cujo montante varia em função do número
de turnos adotado, bem como da natureza permanente ou
não do funcionamento do serviços.
2 — O acréscimo referido no número anterior, relativamente à remuneração base, varia entre:
a) 25 % a 22 %, quando o regime de turnos for permanente, total ou parcial;
b) 22 % a 20 %, quando o regime de turnos for semanal
prolongado, total ou parcial;
c) 20 % a 15 %, quando o regime de turnos for semanal
total ou parcial.
3 — A fixação das percentagens, nos termos do número
anterior, tem lugar em regulamento interno ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
4 — O acréscimo remuneratório inclui o que fosse devido por trabalho noturno, mas não afasta a remuneração
por trabalho suplementar.
Artigo 162.º
Trabalho suplementar

1 — A prestação de trabalho suplementar em dia normal
de trabalho confere ao trabalhador o direito aos seguintes
acréscimos:
a) 25 % da remuneração, na primeira hora ou fração desta;
b) 37,5 % da remuneração, nas horas ou frações subsequentes.
2 — O trabalho suplementar prestado em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, e em dia
feriado, confere ao trabalhador o direito a um acréscimo
de 50 % da remuneração por cada hora de trabalho efetuado.
3 — A compensação horária que serve de base ao cálculo do trabalho suplementar é apurada segundo a fórmula
prevista no artigo 155.º, considerando-se, nas situações de
determinação do período normal de trabalho semanal em
termos médios, que N significa o número médio de horas
do período normal de trabalho semanal efetivamente praticado no órgão ou serviço.
4 — Os montantes remuneratórios previstos nos números anteriores podem ser fixados em instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho.
5 — É exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação tenha sido prévia e expressamente determinada.
6 — A autorização prévia prevista no número anterior
é dispensada em situações de prestação de trabalho suplementar motivadas por força maior ou sempre que indispensável para prevenir ou reparar prejuízo grave para os órgãos
e serviços, desde que as mesmas sejam posteriormente
justificadas pelo dirigente máximo do serviço.
7 — Por acordo entre o empregador público e o trabalhador, a remuneração por trabalho suplementar pode ser
substituída por descanso compensatório.
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Artigo 163.º
Limites remuneratórios

1 — Os trabalhadores nomeados não podem, em cada
mês, receber por trabalho suplementar mais do que um
terço da remuneração base respetiva, pelo que não pode
ser exigida a sua realização quando exceda aquele limite.
2 — Os limites fixados para os trabalhadores das carreiras de assistente técnico e operacional afetos às residências
oficiais do Presidente da República e do Primeiro-Ministro
mantêm-se nos termos da legislação em vigor.
Artigo 164.º
Isenção de horário de trabalho

1 — O trabalhador isento de horário de trabalho nas
modalidades previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 118.º tem direito a um suplemento remuneratório, nos
termos fixados por lei ou por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
2 — O disposto no número anterior pode não se aplicar
a carreiras especiais e a cargos em que o regime de isenção de horário de trabalho constitua o regime normal de
prestação do trabalho.
Artigo 165.º
Feriados

1 — O trabalhador tem direito à remuneração correspondente aos feriados, sem que o empregador público os
possa compensar com trabalho suplementar.
2 — O trabalhador que realiza a prestação em órgão ou
serviço legalmente dispensado de suspender o trabalho em
dia feriado obrigatório tem direito a um descanso compensatório com duração de metade do número de horas
prestadas ou ao acréscimo de 50 % da remuneração pelo
trabalho prestado nesse dia, cabendo a escolha ao empregador público, na ausência de acordo entre as partes.

desempenho, a menção máxima ou a imediatamente inferior a ela.
2 — Os trabalhadores que preenchem cada um dos universos definidos, são ordenados, dentro de cada universo,
por ordem decrescente da classificação quantitativa obtida
naquela avaliação.
3 — Em face da ordenação referida no número anterior,
e após exclusão dos trabalhadores que, nesse ano, tenham
alterado o seu posicionamento remuneratório na categoria
por cujo nível remuneratório se encontrem a auferir a remuneração base, o montante máximo dos encargos fixado por
cada universo nos termos do artigo anterior é distribuído,
pela ordem mencionada, de modo a que cada trabalhador receba o equivalente à sua remuneração base mensal.
4 — Não há lugar a atribuição de prémio de desempenho quando, não obstante reunidos os requisitos previstos
no n.º 1, o montante máximo dos encargos fixado para o
universo em causa se tenha esgotado com a atribuição de
prémio a trabalhador ordenado superiormente.
5 — Os prémios de desempenho estão referenciados
ao desempenho do trabalhador objetivamente revelado
e avaliado.
Artigo 168.º
Outros sistemas de recompensa do desempenho

1 — Podem ser criados outros sistemas de recompensa
do desempenho, designadamente em função de resultados
obtidos em equipa ou do desempenho de trabalhadores que
se encontrem posicionados na última posição remuneratória da respetiva categoria.
2 — Os sistemas referidos no número anterior podem
afastar a aplicação do disposto na presente secção.
SECÇÃO VI
Descontos

Artigo 169.º
SECÇÃO V
Prémios de desempenho

Artigo 166.º
Preparação da atribuição

Enumeração

1 — Sobre as remunerações devidas pelo exercício de
funções em órgão ou serviço a que a presente lei é aplicável incidem:
a) Descontos obrigatórios;
b) Descontos facultativos.

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço fixa,
fundamentadamente, no prazo de 15 dias após o início
da execução do orçamento, o universo dos cargos e o das
carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias
do montante disponível em função de tais universos, tendo
em conta as verbas orçamentais destinadas a suportar este
tipo de encargos.
2 — É aplicável à atribuição de prémios de desempenho,
com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 3 a 5
do artigo 158.º

2 — São obrigatórios os descontos que resultam de
imposição legal.
3 — São facultativos os descontos que, sendo permitidos por lei, carecem de autorização expressa do titular do
direito à remuneração.
4 — Na falta de lei especial em contrário, os descontos
são efetuados diretamente através de retenção na fonte.

Artigo 167.º

Descontos obrigatórios

Condições da atribuição dos prémios de desempenho

Constituído o vínculo de emprego público, são descontos obrigatórios os seguintes:

1 — São elegíveis para a atribuição de prémios de desempenho os trabalhadores que, cumulativamente, exerçam
funções no órgão ou serviço e, na falta de lei especial
em contrário, tenham obtido, na última avaliação do seu

Artigo 170.º

a) Imposto sobre o rendimento das pessoas singulares;
b) Quotizações para o regime de proteção social aplicável.
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Artigo 171.º
Descontos facultativos

1 — Constituído o vínculo de emprego público, são
descontos facultativos, designadamente, os seguintes:
a) Prémios de seguros de doença ou de acidentes pessoais, de seguros de vida e complementos de reforma e
planos de poupança-reforma;
b) Quota sindical.
2 — Desde que solicitado pelo trabalhador, as quotas
sindicais são obrigatoriamente descontadas na fonte.
SECÇÃO VII
Cumprimento

c) Às multas ou a reposição de qualquer quantia em que
o trabalhador tenha sido condenado no âmbito de procedimento disciplinar e não tenha procedido ao respetivo
pagamento voluntário;
d) Aos preços de refeições no local de trabalho, de
utilização de telefones, de fornecimento de géneros, de
combustíveis ou de materiais, quando solicitados pelo
trabalhador, bem como a outras despesas efetuadas pelo
empregador público por conta do trabalhador e consentidas
por este;
e) A outros descontos ou deduções previstos na lei.
3 — Com exceção da alínea a) do número anterior, os
descontos referidos no número anterior não podem exceder,
no seu conjunto, um sexto da remuneração.
Artigo 175.º

Artigo 172.º

Insuscetibilidade de cessão dos créditos laborais

Forma do cumprimento

O trabalhador não pode ceder, a título gratuito ou oneroso, os seus créditos a remunerações na medida em que
estes sejam impenhoráveis.

1 — O montante da remuneração deve estar à disposição do trabalhador na data do vencimento ou no dia útil
imediatamente anterior.
2 — No ato do pagamento da remuneração, o empregador público deve entregar ao trabalhador documento do
qual constem a identificação daquela e o nome completo
deste, o número de inscrição na instituição de proteção
social respetiva, a categoria profissional, o período a que
respeita a remuneração, discriminando a remuneração base
e as demais prestações, os descontos e deduções efetuados
e o montante líquido a receber.

CAPÍTULO VII
Exercício do poder disciplinar
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 176.º

Artigo 173.º

Sujeição ao poder disciplinar

Tempo do cumprimento

Garantias dos créditos remuneratórios

1 — Todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis perante os seus superiores hierárquicos.
2 — Os titulares dos órgãos dirigentes dos serviços da
administração direta e indireta do Estado são disciplinarmente responsáveis perante o membro do Governo que
exerça a respetiva superintendência ou tutela.
3 — Os trabalhadores ficam sujeitos ao poder disciplinar
desde a constituição do vínculo de emprego público, em
qualquer das suas modalidades.
4 — A alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador não impede a punição por infrações cometidas
no exercício da função.

Artigo 174.º

Artigo 177.º

1 — A obrigação de satisfazer a remuneração, quando
esta seja periódica, vence-se mensalmente.
2 — O cumprimento deve efetuar-se nos dias úteis.
3 — O empregador público fica constituído em mora
se o trabalhador, por facto que não lhe seja imputável,
não puder dispor do montante da remuneração na data do
vencimento.
SECÇÃO VIII

Compensações e descontos

1 — Na pendência do vínculo de emprego público, o
empregador público não pode compensar a remuneração
em dívida com créditos que tenha sobre o trabalhador,
nem fazer quaisquer descontos ou deduções no montante
da referida remuneração.
2 — O disposto no número anterior não se aplica:
a) Aos descontos a favor do Estado, da segurança social
ou de outras entidades, ordenados por lei, por decisão
judicial transitada em julgado ou por auto de conciliação,
quando da decisão ou do auto tenha sido notificado o
empregador público;
b) Às indemnizações devidas pelo trabalhador ao empregador público, quando se acharem liquidadas por decisão
judicial transitada em julgado ou por auto de conciliação;

Exclusão da responsabilidade disciplinar

1 — É excluída a responsabilidade disciplinar do trabalhador que atue no cumprimento de ordens ou instruções
emanadas de legítimo superior hierárquico e em matéria
de serviço, quando previamente delas tenha reclamado
ou exigido a sua transmissão ou confirmação por escrito.
2 — Considerando ilegal a ordem ou instrução recebidas, o trabalhador faz expressamente menção desse facto
ao reclamar ou ao pedir a sua transmissão ou confirmação
por escrito.
3 — Quando a decisão da reclamação ou a transmissão
ou confirmação da ordem ou instrução por escrito não
tenham lugar dentro do tempo em que, sem prejuízo, o
cumprimento destas possa ser demorado, o trabalhador
comunica, também por escrito, ao seu imediato superior
hierárquico, os termos exatos da ordem ou instrução re-
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cebidas e da reclamação ou do pedido formulados, bem
como a não satisfação destes, executando seguidamente a
ordem ou instrução.
4 — Quando a ordem ou instrução sejam dadas com
menção de cumprimento imediato e sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2, a comunicação referida na parte final
do número anterior é efetuada após a execução da ordem
ou instrução.
5 — Cessa o dever de obediência sempre que o cumprimento das ordens ou instruções implique a prática de
qualquer crime.
Artigo 178.º
Prescrição da infração disciplinar
e do procedimento disciplinar

1 — A infração disciplinar prescreve no prazo de um
ano sobre a respetiva prática, salvo quando consubstancie
também infração penal, caso em que se sujeita aos prazos
de prescrição estabelecidos na lei penal à data da prática
dos factos.
2 — O direito de instaurar o procedimento disciplinar
prescreve no prazo de 60 dias sobre o conhecimento da
infração por qualquer superior hierárquico.
3 — Suspendem os prazos prescricionais referidos nos
números anteriores, por um período até seis meses, a instauração de processo de sindicância aos órgãos ou serviços,
ou de processo de inquérito ou disciplinar, mesmo que
não dirigidos contra o trabalhador a quem a prescrição
aproveite, quando em qualquer deles venham a apurar-se
infrações por que seja responsável.
4 — A suspensão do prazo prescricional da infração
disciplinar opera quando, cumulativamente:
a) Os processos referidos no número anterior tenham
sido instaurados nos 30 dias seguintes à suspeita da prática
de factos disciplinarmente puníveis;
b) O procedimento disciplinar subsequente tenha sido
instaurado nos 30 dias seguintes à receção daqueles processos, para decisão, pela entidade competente;
c) À data da instauração dos processos e procedimento
referidos nas alíneas anteriores, não se encontre já prescrito
o direito de instaurar procedimento disciplinar.
5 — O procedimento disciplinar prescreve decorridos
18 meses, a contar da data em que foi instaurado quando,
nesse prazo, o trabalhador não tenha sido notificado da
decisão final.
6 — A prescrição do procedimento disciplinar referida
no número anterior suspende-se durante o tempo em que,
por força de decisão ou de apreciação judicial de qualquer
questão, a marcha do correspondente processo não possa
começar ou continuar a ter lugar.
7 — A prescrição volta a correr a partir do dia em que
cesse a causa da suspensão.
Artigo 179.º
Efeitos da pronúncia e da condenação em processo penal

1 — Quando o agente de um crime cujo julgamento
seja da competência do tribunal de júri ou do tribunal
coletivo seja um trabalhador em funções públicas, a secretaria do tribunal por onde corra o processo, no prazo
de 24 horas sobre o trânsito em julgado do despacho de
pronúncia ou equivalente, entrega, por termo nos autos,
cópia de tal despacho ao Ministério Público, a fim de que

este a remeta ao órgão ou serviço em que o trabalhador
desempenha funções.
2 — Quando um trabalhador em funções públicas seja
condenado pela prática de crime, aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto no número anterior.
3 — A condenação em processo penal não prejudica
o exercício da ação disciplinar quando a infração penal
constitua também infração disciplinar.
4 — Quando os factos praticados pelo trabalhador sejam
passíveis de ser considerados infração penal, dá-se obrigatoriamente notícia deles ao Ministério Público competente para promover o procedimento criminal, nos termos
do artigo 242.º do Código de Processo Penal, aprovado
pelo Decreto-Lei n.º 78/87, de 17 de fevereiro, na redação
atual.
SECÇÃO II
Sanções disciplinares
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 180.º
Escala das sanções disciplinares

1 — As sanções disciplinares aplicáveis aos trabalhadores em funções públicas pelas infrações que cometam
são as seguintes:
a) Repreensão escrita;
b) Multa;
c) Suspensão;
d) Despedimento disciplinar ou demissão.
2 — Aos titulares de cargos dirigentes e equiparados é
aplicável a sanção disciplinar de cessação da comissão de
serviço, a título principal ou acessório.
3 — Não pode ser aplicada mais de uma sanção disciplinar por cada infração, pelas infrações acumuladas que
sejam apreciadas num único processo ou pelas infrações
apreciadas em processos apensados.
4 — As sanções disciplinares são registadas no processo
individual do trabalhador.
Artigo 181.º
Caracterização das sanções disciplinares

1 — A sanção de repreensão escrita consiste em mero
reparo pela irregularidade praticada.
2 — A sanção de multa é fixada em quantia certa e não
pode exceder o valor correspondente a seis remunerações
base diárias por cada infração e um valor total correspondente à remuneração base de 90 dias por ano.
3 — A sanção de suspensão consiste no afastamento
completo do trabalhador do órgão ou serviço durante o
período da sanção.
4 — A sanção de suspensão varia entre 20 e 90 dias por
cada infração, num máximo de 240 dias por ano.
5 — A sanção de despedimento disciplinar consiste no
afastamento definitivo do órgão ou serviço do trabalhador
com contrato de trabalho em funções públicas, cessando
o vínculo de emprego público.
6 — A sanção de demissão consiste no afastamento
definitivo do órgão ou serviço do trabalhador nomeado,
cessando o vínculo de emprego público.
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7 — A sanção de cessação da comissão de serviço consiste na cessação compulsiva do exercício de cargo dirigente ou equiparado.
Artigo 182.º
Efeitos das sanções disciplinares

1 — As sanções disciplinares produzem unicamente os
efeitos previstos na presente lei.
2 — A sanção de suspensão determina, por tantos dias
quantos os da sua duração, o não exercício de funções e a
perda das remunerações correspondentes e da contagem
do tempo de serviço para antiguidade.
3 — A aplicação da sanção de suspensão não prejudica o
direito dos trabalhadores à manutenção, nos termos legais,
das prestações do respetivo regime de proteção social.
4 — As sanções de despedimento disciplinar ou de
demissão importam a perda de todos os direitos do trabalhador, salvo quanto à reforma por velhice ou à aposentação, nos termos e condições previstos na lei, mas não
o impossibilitam de voltar a exercer funções em órgão
ou serviço que não exijam as particulares condições de
dignidade e confiança que aquelas de que foi despedido
ou demitido exigiam.
5 — A sanção de cessação da comissão de serviço implica o termo do exercício do cargo dirigente ou equiparado e a impossibilidade de exercício de qualquer cargo
dirigente ou equiparado durante o período de três anos, a
contar da data da notificação da decisão.
SUBSECÇÃO II

Infrações a que são aplicáveis as sanções disciplinares

Artigo 183.º
Infração disciplinar

Considera-se infração disciplinar o comportamento do
trabalhador, por ação ou omissão, ainda que meramente
culposo, que viole deveres gerais ou especiais inerentes à
função que exerce.
Artigo 184.º
Repreensão escrita

A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicável a
infrações leves de serviço.
Artigo 184.º
Multa

A sanção disciplinar de multa é aplicável a casos de
negligência ou má compreensão dos deveres funcionais,
nomeadamente aos trabalhadores que:
a) Não observem os procedimentos estabelecidos ou
cometam erros por negligência, de que não resulte prejuízo
relevante para o serviço;
b) Desobedeçam às ordens dos superiores hierárquicos,
sem consequências importantes;
c) Não usem de correção para com os superiores hierárquicos, subordinados ou colegas ou para com o público;
d) Pelo defeituoso cumprimento ou desconhecimento
das disposições legais e regulamentares ou das ordens
superiores, demonstrem falta de zelo pelo serviço;
e) Não façam as comunicações de impedimentos e suspeições previstas no Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 186.º
Suspensão

A sanção disciplinar de suspensão é aplicável aos trabalhadores que atuem com grave negligência ou com grave
desinteresse pelo cumprimento dos deveres funcionais e
àqueles cujos comportamentos atentem gravemente contra
a dignidade e o prestígio da função, nomeadamente quando:
a) Deem informação errada a superior hierárquico;
b) Compareçam ao serviço em estado de embriaguez
ou sob o efeito de estupefacientes ou drogas equiparadas;
c) Exerçam funções em acumulação, sem autorização
ou apesar de não autorizados ou, ainda, quando a autorização tenha sido concedida com base em informações ou
elementos, por eles fornecidos, que se revelem falsos ou
incompletos;
d) Demonstrem desconhecimento de normas essenciais
reguladoras do serviço, do qual haja resultado prejuízos
para o órgão ou serviço ou para terceiros;
e) Dispensem tratamento de favor a determinada entidade, singular ou coletiva;
f) Omitam informação que possa ou deva ser prestada ao
cidadão ou, com violação da lei em vigor sobre acesso à informação, revelem factos ou documentos relacionados com
os procedimentos administrativos, em curso ou concluídos;
g) Desobedeçam escandalosamente, ou perante o público e em lugar aberto ao mesmo, às ordens superiores;
h) Prestem falsas declarações sobre justificação de faltas;
i) Violem os procedimentos da avaliação do desempenho, incluindo a aposição de datas sem correspondência
com o momento da prática do ato;
j) Agridam, injuriem ou desrespeitem gravemente superior hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, fora
dos locais de serviço, por motivos relacionados com o
exercício das funções;
k) Recebam fundos, cobrem receitas ou recolham verbas
de que não prestem contas nos prazos legais;
l) Violem, com culpa grave ou dolo, o dever de imparcialidade no exercício das funções;
m) Usem ou permitam que outrem use ou se sirva de
quaisquer bens pertencentes aos órgãos ou serviços, cuja
posse ou utilização lhes esteja confiada, para fim diferente
daquele a que se destinam;
n) Violem os deveres previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 24.º
Artigo 187.º
Despedimento disciplinar ou demissão

As sanções de despedimento disciplinar ou de demissão são aplicáveis em caso de infração que inviabilize a
manutenção do vínculo de emprego público nos termos
previstos na presente lei.
Artigo 188.º
Cessação da comissão de serviço

1 — A sanção disciplinar de cessação da comissão de
serviço é aplicável, a título principal, aos titulares de cargos
dirigentes e equiparados que:
a) Não procedam disciplinarmente contra os trabalhadores seus subordinados pelas infrações de que tenham
conhecimento;
b) Não participem criminalmente infração disciplinar de
que tenham conhecimento no exercício das suas funções,
que revista caráter penal;
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c) Autorizem, informem favoravelmente ou omitam
informação, relativamente à situação jurídico-funcional
de trabalhadores, em violação das normas que regulam o
vínculo de emprego público;
d) Violem as normas relativas à celebração de contratos
de prestação de serviço.
2 — A sanção disciplinar de cessação da comissão de
serviço é sempre aplicada acessoriamente aos titulares
de cargos dirigentes e equiparados por qualquer infração
disciplinar punida com sanção disciplinar igual ou superior
à de multa.
Artigo 189.º
Medida das sanções disciplinares

Na aplicação das sanções disciplinares atende-se aos
critérios gerais enunciados nos artigos 184.º a 188.º, à
natureza, à missão e às atribuições do órgão ou serviço,
ao cargo ou categoria do trabalhador, às particulares responsabilidades inerentes à modalidade do seu vínculo de
emprego público, ao grau de culpa, à sua personalidade
e a todas as circunstâncias em que a infração tenha sido
cometida que militem contra ou a favor dele.
Artigo 190.º
Circunstâncias dirimentes e atenuantes
da responsabilidade disciplinar

1 — São circunstâncias dirimentes da responsabilidade
disciplinar:
a) A coação física;
b) A privação acidental e involuntária do exercício das
faculdades intelectuais no momento da prática da infração;
c) A legítima defesa, própria ou alheia;
d) A não exigibilidade de conduta diversa;
e) O exercício de um direito ou o cumprimento de um
dever.
2 — São circunstâncias atenuantes especiais da infração
disciplinar:
a) A prestação de mais de 10 anos de serviço com exemplar comportamento e zelo;
b) A confissão espontânea da infração;
c) A prestação de serviços relevantes ao povo português e a atuação com mérito na defesa da liberdade e da
democracia;
d) A provocação;
e) O acatamento bem intencionado de ordem ou instrução de superior hierárquico, nos casos em que não fosse
devida obediência.
3 — Quando existam circunstâncias atenuantes que
diminuam substancialmente a culpa do trabalhador, a sanção disciplinar pode ser atenuada, aplicando-se sanção
disciplinar inferior.
Artigo 191.º
Circunstâncias agravantes especiais
da responsabilidade disciplinar

1 — São circunstâncias agravantes especiais da infração
disciplinar:
a) A intenção de, pela conduta seguida, produzir resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral,
independentemente de estes se terem verificado;

b) A produção efetiva de resultados prejudiciais ao órgão ou serviço ou ao interesse geral, nos casos em que o
trabalhador pudesse prever essa consequência como efeito
necessário da sua conduta;
c) A premeditação;
d) A comparticipação com outros indivíduos para a
sua prática;
e) O facto de ter sido cometida durante o cumprimento
de sanção disciplinar ou enquanto decorria o período de
suspensão da sanção disciplinar;
f) A reincidência;
g) A acumulação de infrações.
2 — A premeditação consiste na intenção de cometimento da infração, pelo menos, 24 horas antes da sua
prática.
3 — A reincidência ocorre quando a infração é cometida
antes de decorrido um ano sobre o dia em que tenha findado
o cumprimento de sanção disciplinar aplicada por virtude
de infração anterior.
4 — A acumulação ocorre quando duas ou mais infrações são cometidas na mesma ocasião ou quando uma é
cometida antes de ter sido punida a anterior.
Artigo 192.º
Suspensão da sanção disciplinar

1 — As sanções disciplinares previstas nas alíneas a)
a c) do n.º 1 do artigo 180.º podem ser suspensas quando,
atendendo à personalidade do trabalhador, às condições
da sua vida, à sua conduta anterior e posterior à infração
e às circunstâncias desta, se conclua que a simples censura do comportamento e a ameaça da sanção disciplinar
realizam de forma adequada e suficiente as finalidades
da punição.
2 — O tempo de suspensão da sanção disciplinar não
é inferior a seis meses para as sanções disciplinares de
repreensão escrita e de multa e a um ano para a sanção
disciplinar de suspensão, nem superior a um e dois anos,
respetivamente.
3 — Os tempos previstos no número anterior contam-se
desde a data da notificação ao trabalhador da respetiva
decisão.
4 — A suspensão caduca quando o trabalhador venha
a ser, no seu decurso, condenado novamente em processo
disciplinar.
Artigo 193.º
Prescrição das sanções disciplinares

As sanções disciplinares prescrevem nos prazos seguintes, contados da data em que a decisão se tornou inimpugnável:
a) Um mês, nos casos de sanção disciplinar de repreensão escrita;
b) Três meses, nos casos de sanção disciplinar de multa;
c) Seis meses, nos casos de sanção disciplinar de suspensão;
d) Um ano, nos casos de sanções disciplinares de despedimento disciplinar ou de demissão e de cessação da
comissão de serviço.
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Artigo 194.º

e 2 do artigo 180.º é da competência, respetivamente, dos
correspondentes órgãos executivos, bem como dos conselhos de administração.
5 — Nas assembleias distritais, a aplicação das sanções
disciplinares previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 180.º é da
competência do respetivo plenário.
6 — A competência prevista nos números anteriores
não é delegável.

Obrigatoriedade de processo disciplinar

Artigo 198.º

1 — As sanções disciplinares de multa e superiores
são sempre aplicadas após o apuramento dos factos em
processo disciplinar.
2 — A sanção disciplinar de repreensão escrita é aplicada sem dependência de processo, mas com audiência e
defesa do trabalhador.
3 — A requerimento do trabalhador é lavrado auto das
diligências referidas no número anterior, na presença de
duas testemunhas por ele indicadas.
4 — Para os efeitos do disposto no n.º 2, o trabalhador
tem o prazo máximo de cinco dias para, querendo, produzir
a sua defesa por escrito.

Local da instauração e mudança de órgão ou serviço
na pendência do procedimento

SECÇÃO III
Procedimentos disciplinares
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 195.º
Formas de processo

1 — O processo disciplinar é comum ou especial.
2 — O processo especial aplica-se nos casos expressamente previstos na lei e o comum em todos os casos a que
não corresponda processo especial.
3 — Os processos especiais regulam-se pelas disposições que lhes são próprias e, na parte nelas não prevista,
pelas disposições respeitantes ao processo comum.
Artigo 196.º
Competência para a instauração do procedimento disciplinar

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
é competente para instaurar ou mandar instaurar procedimento disciplinar contra os respetivos subordinados qualquer superior hierárquico, ainda que não seja competente
para aplicar a sanção.
2 — Compete ao membro do Governo respetivo a instauração de procedimento disciplinar contra os dirigentes
máximos dos órgãos ou serviços.
3 — A competência disciplinar dos superiores hierárquicos envolve a dos seus inferiores hierárquicos dentro
do órgão ou serviço.
Artigo 197.º
Competência para aplicação das sanções disciplinares

1 — A aplicação da sanção disciplinar prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 180.º é da competência de todos
os superiores hierárquicos em relação aos seus subordinados.
2 — A aplicação das restantes sanções disciplinares
previstas nos n.os 1 e 2 do artigo 180.º é da competência
do dirigente máximo do órgão ou serviço.
3 — Compete ao membro do Governo respetivo a aplicação de qualquer sanção disciplinar aos dirigentes máximos dos órgãos ou serviços.
4 — Nas autarquias locais, associações e federações
de municípios, bem como nos serviços municipalizados,
a aplicação das sanções disciplinares previstas nos n.os 1

1 — O procedimento disciplinar é instaurado no órgão
ou serviço em que o trabalhador exerce funções à data da
infração.
2 — Quando, após a prática de uma infração disciplinar
ou já na pendência do respetivo processo, o trabalhador
mude de órgão ou serviço, a sanção disciplinar é aplicada
pela entidade competente à data em que tenha de ser proferida decisão, sem prejuízo de o procedimento ter sido
mandado instaurar e ter sido instruído no âmbito do órgão
ou serviço em que o trabalhador exercia funções à data
da infração.
Artigo 199.º
Apensação de processos

1 — Para todas as infrações ainda não punidas cometidas por um trabalhador é instaurado um único processo.
2 — Tendo sido instaurados diversos processos, são
todos apensados àquele que primeiro tenha sido instaurado.
3 — Quando, antes da decisão de um procedimento,
sejam instaurados novos procedimentos disciplinares
contra o mesmo trabalhador, por infração cometida no
desempenho de funções, em acumulação, em outros órgãos ou serviços, os novos procedimentos são apensados
ao primeiro, ficando a instrução de todos eles a cargo do
instrutor deste.
4 — No caso referido no número anterior, a instauração
dos procedimentos disciplinares é comunicada aos órgãos
ou serviços em que o trabalhador desempenha funções,
de igual modo se procedendo em relação à decisão proferida.
Artigo 200.º
Natureza secreta do processo

1 — O processo disciplinar é de natureza secreta até à
acusação, podendo, contudo, ser facultado ao trabalhador,
a seu requerimento, para exame, sob condição de não
divulgar o que dele conste.
2 — O indeferimento do requerimento a que se refere
o número anterior é comunicado ao trabalhador no prazo
de três dias.
3 — Não obstante a sua natureza secreta, é permitida
a passagem de certidões quando destinadas à defesa de
interesses legalmente protegidos e em face de requerimento especificando o fim a que se destinam, podendo
ser proibida, sob sanção disciplinar de desobediência, a
sua publicação.
4 — A passagem de certidões é autorizada pelo instrutor até ao termo da fase de defesa do trabalhador, sendo
gratuita quando requerida por este.
5 — Ao trabalhador que divulgue matéria de natureza
secreta, nos termos do presente artigo, é instaurado, por
esse facto, novo procedimento disciplinar.
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Artigo 201.º
Forma dos atos processuais e atos oficiosos

1 — A forma dos atos, quando não seja regulada por
lei, ajusta-se ao fim que se tem em vista e limita-se ao
indispensável para atingir essa finalidade.
2 — Nos casos omissos, o instrutor pode adotar as providências que se afigurem convenientes para a descoberta
da verdade, em conformidade com os princípios gerais do
processo penal.
Artigo 202.º
Constituição de advogado

1 — O trabalhador pode constituir advogado em qualquer fase do processo, nos termos gerais de direito.
2 — O advogado exerce os direitos que a lei reconhece
ao trabalhador.
Artigo 203.º
Nulidades

1 — É insuprível a nulidade resultante da falta de audiência do trabalhador em artigos de acusação, bem como a
que resulte de omissão de quaisquer diligências essenciais
para a descoberta da verdade.
2 — As restantes nulidades consideram-se supridas
quando não sejam objeto de reclamação pelo trabalhador
até à decisão final.
3 — Do despacho que indefira o requerimento de quaisquer diligências probatórias cabe recurso hierárquico ou
tutelar para o respetivo membro do Governo, a interpor
no prazo de cinco dias.
4 — O recurso referido no número anterior sobe imediatamente nos próprios autos, considerando-se procedente
quando, no prazo de 10 dias, não seja proferida decisão
que expressamente o indefira.
Artigo 204.º
Alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador

O trabalhador objeto de processo disciplinar, ainda que
suspenso preventivamente, não está impedido de alterar,
nos termos legais, a sua situação jurídico-funcional, designadamente candidatando-se a procedimentos concursais.
SUBSECÇÃO II

Procedimento disciplinar comum
DIVISÃO I

3 — O instrutor informa a entidade que o tenha nomeado,
bem como o trabalhador e o participante, da data em que
dê início à instrução.
4 — O procedimento disciplinar é urgente, sem prejuízo
das garantias de audiência e defesa do trabalhador.
Artigo 206.º
Participação ou queixa

1 — Todos os que tenham conhecimento de que um
trabalhador praticou infração disciplinar podem participá-la a qualquer superior hierárquico daquele.
2 — Quando se verifique que a entidade que recebeu a
participação ou queixa não tem competência para instaurar
o procedimento disciplinar, aquelas são imediatamente
remetidas à entidade competente para o efeito.
3 — Para os efeitos do disposto no número seguinte,
quando um trabalhador deixe de comparecer ao serviço,
sem justificação, durante cinco dias seguidos ou 10 interpolados, o respetivo superior hierárquico participa o facto,
de imediato, ao dirigente máximo do órgão ou serviço.
4 — O dirigente máximo do órgão ou serviço pode considerar, do ponto de vista disciplinar, justificada a ausência,
determinando o imediato arquivamento da participação
quando o trabalhador faça prova de motivos que considere
atendíveis.
5 — As participações ou queixas verbais são reduzidas
a escrito por quem as receba.
6 — Quando conclua que a participação é infundada
e dolosamente apresentada no intuito de prejudicar o trabalhador ou que contém matéria difamatória ou injuriosa,
a entidade competente para punir participa o facto criminalmente, sem prejuízo de instauração de procedimento
disciplinar ao trabalhador.
Artigo 207.º
Despacho liminar

1 — Assim que seja recebida participação ou queixa,
a entidade competente para instaurar procedimento disciplinar decide se a ele deve ou não haver lugar.
2 — Quando entenda que não há lugar a procedimento
disciplinar, a entidade referida no número anterior manda
arquivar a participação ou queixa.
3 — No caso contrário, instaura ou determina que se
instaure procedimento disciplinar.
4 — Quando não tenha competência para aplicação da
sanção disciplinar e entenda que não há lugar a procedimento disciplinar, a entidade referida no n.º 1 sujeita o
assunto a decisão da entidade competente.

Fase de instrução do processo

Artigo 205.º
Início e termo da instrução

1 — A instrução do processo disciplinar inicia-se no
prazo máximo de 10 dias, a contar da data da notificação ao
instrutor do despacho que o mandou instaurar, e ultima-se
no prazo de 45 dias, só podendo ser excedido este prazo
por despacho da entidade que o mandou instaurar, sob
proposta fundamentada do instrutor, nos casos de excecional complexidade.
2 — O prazo de 45 dias referido no número anterior
conta-se da data de início da instrução, determinada nos
termos do número seguinte.

Artigo 208.º
Nomeação do instrutor

1 — A entidade que instaure procedimento disciplinar
nomeia um instrutor, escolhido de entre trabalhadores do
mesmo órgão ou serviço, titular de cargo ou de carreira ou
categoria de complexidade funcional superior à do trabalhador ou, quando impossível, com antiguidade superior no
mesmo cargo ou em carreira ou categoria de complexidade
funcional idêntica ou no exercício de funções públicas,
preferindo os que possuam adequada formação jurídica.
2 — Em casos justificados, a entidade referida no número anterior pode solicitar ao respetivo dirigente máximo
a nomeação de instrutor de outro órgão ou serviço.
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3 — O instrutor pode escolher secretário de sua
confiança, cuja nomeação compete à entidade que o
nomeou, e, bem assim, requisitar a colaboração de
técnicos.
4 — As funções de instrução preferem a quaisquer outras que o instrutor tenha a seu cargo, ficando exclusivamente adstrito àquelas.
Artigo 209.º
Suspeição do instrutor

1 — O trabalhador e o participante podem deduzir a
suspeição do instrutor do processo disciplinar quando
ocorra circunstância por causa da qual possa razoavelmente
suspeitar-se da sua isenção e da retidão da sua conduta,
designadamente:
a) Quando o instrutor tenha sido direta ou indiretamente
atingido pela infração;
b) Quando o instrutor seja parente na linha reta ou até
ao 3.º grau na linha colateral do trabalhador, do participante ou de qualquer trabalhador ou particular ofendido
ou de alguém que, com os referidos indivíduos, viva em
economia comum;
c) Quando esteja pendente processo jurisdicional em
que o instrutor e o trabalhador ou o participante sejam
intervenientes;
d) Quando o instrutor seja credor ou devedor do trabalhador ou do participante ou de algum seu parente na linha
reta ou até ao 3.º grau na linha colateral;
e) Quando haja inimizade grave ou grande intimidade
entre o trabalhador e o instrutor ou entre este e o participante ou o ofendido.
2 — A entidade que tenha mandado instaurar o procedimento disciplinar decide, em despacho fundamentado,
no prazo máximo de 48 horas.
Artigo 210.º
Medidas cautelares

Compete ao instrutor tomar, desde a sua nomeação,
as medidas adequadas para que não se possa alterar o
estado dos factos e documentos em que se descobriu ou
se presume existir alguma irregularidade, nem subtrair as
provas desta.
Artigo 211.º
Suspensão preventiva

1 — O trabalhador pode, sob proposta da entidade que
tenha instaurado o procedimento disciplinar ou do instrutor,
e mediante despacho do dirigente máximo do órgão ou
serviço, ser preventivamente suspenso do exercício das
suas funções, sem perda da remuneração base, até decisão
do procedimento, mas por prazo não superior a 90 dias,
sempre que a sua presença se revele inconveniente para o
serviço ou para o apuramento da verdade.
2 — A suspensão prevista no número anterior só pode
ter lugar em caso de infração punível com sanção disciplinar de suspensão ou superior.
3 — A notificação da suspensão preventiva é acompanhada de indicação, ainda que genérica, da infração ou
infrações imputadas ao trabalhador.

Artigo 212.º
Instrução do processo

1 — O instrutor faz autuar o despacho com a participação ou queixa e procede à instrução, ouvindo o participante,
as testemunhas por este indicadas e as mais que julgue
necessárias, procedendo a exames e mais diligências que
possam esclarecer a verdade e fazendo juntar aos autos o
certificado de registo disciplinar do trabalhador.
2 — O instrutor ouve o trabalhador, a requerimento
deste e sempre que o entenda conveniente, até se ultimar
a instrução, e pode também acareá-lo com as testemunhas
ou com o participante.
3 — Durante a fase de instrução, o trabalhador pode
requerer ao instrutor que promova as diligências para que
tenha competência e consideradas por aquele essenciais
para apuramento da verdade.
4 — Quando o instrutor julgue suficiente a prova produzida, pode, em despacho fundamentado, indeferir o requerimento referido no número anterior.
5 — As diligências que tenham de ser feitas fora do
lugar onde corra o processo disciplinar podem ser requisitadas à respetiva autoridade administrativa ou policial.
6 — Na fase de instrução do processo o número de
testemunhas é ilimitado, sendo aplicável o disposto nos
n.os 4 e 5.
7 — Durante a fase de instrução e até à elaboração do
relatório final, podem ser ouvidos, a requerimento do trabalhador, representantes da associação sindical a que o
mesmo pertença.
Artigo 213.º
Termo da instrução

1 — Concluída a instrução, quando o instrutor entenda
que os factos constantes dos autos não constituem infração
disciplinar, que não foi o trabalhador o autor da infração ou
que não é de exigir responsabilidade disciplinar por virtude
de prescrição ou de outro motivo, elabora, no prazo de
cinco dias, o seu relatório final, que remete imediatamente
com o respetivo processo à entidade que o tenha mandado
instaurar, com proposta de arquivamento.
2 — No caso contrário ao referido no número anterior,
o instrutor deduz, articuladamente, no prazo de 10 dias,
a acusação.
3 — A acusação contém a indicação dos factos integrantes da mesma, bem como das circunstâncias de tempo,
modo e lugar da prática da infração, bem como das que integram atenuantes e agravantes, acrescentando a referência
aos preceitos legais respetivos e às sanções disciplinares
aplicáveis.
DIVISÃO II

Fase de defesa do trabalhador

Artigo 214.º
Notificação da acusação

1 — Da acusação extrai-se cópia, no prazo de 48 horas,
para ser entregue ao trabalhador mediante notificação pessoal ou, não sendo esta possível, por carta registada com
aviso de receção, marcando-se-lhe um prazo entre 10 e
20 dias para apresentar a sua defesa escrita.
2 — Quando não seja possível a notificação nos termos
do número anterior, designadamente por ser desconhecido
o paradeiro do trabalhador, é publicado aviso na 2.ª série do
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Diário da República, notificando-o para apresentar a sua
defesa em prazo não inferior a 30 nem superior a 60 dias,
a contar da data da publicação.
3 — O aviso deve apenas conter a menção de que se
encontra pendente contra o trabalhador procedimento disciplinar e indicar o prazo fixado para apresentar a defesa.
4 — Quando o processo seja complexo, pelo número
e natureza das infrações ou por abranger vários trabalhadores, e precedendo autorização da entidade que mandou
instaurar o procedimento, o instrutor pode conceder prazo
superior ao previsto no n.º 1, até ao limite de 60 dias.
5 — Quando sejam suscetíveis de aplicação as sanções
de despedimento disciplinar, demissão ou cessação da
comissão de serviço, a cópia da acusação é igualmente
remetida, no prazo previsto no n.º 1, à comissão de trabalhadores, e quando o trabalhador seja representante sindical, à associação sindical respetiva.
6 — A remessa de cópia da acusação, nos termos do
número anterior, não tem lugar quando o trabalhador a
ela se tenha oposto por escrito durante a fase de instrução.
Artigo 215.º
Incapacidade física ou mental

1 — Quando o trabalhador esteja incapacitado de organizar a sua defesa por motivo de doença ou incapacidade
física devidamente comprovadas, pode nomear um representante especialmente mandatado para o efeito.
2 — Quando o trabalhador não possa exercer o direito
referido no número anterior, o instrutor nomeia-lhe imediatamente um curador, preferindo a pessoa a quem competiria
a tutela no caso de interdição, nos termos da lei civil.
3 — A nomeação referida no número anterior é restrita
ao procedimento disciplinar, podendo o representante usar
de todos os meios de defesa facultados ao trabalhador.
4 — Quando o instrutor tenha dúvidas sobre se o estado
mental do trabalhador o inibe de organizar a sua defesa,
solicita uma perícia psiquiátrica nos termos do n.º 6 do
artigo 159.º do Código de Processo Penal, aplicável com
as necessárias adaptações.
5 — A realização da perícia psiquiátrica pode também
ser solicitada nos termos do n.º 7 do artigo 159.º do Código
de Processo Penal, aplicável com as necessárias adaptações.
Artigo 216.º
Exame do processo e apresentação da defesa

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo seguinte, durante o prazo para apresentação da defesa, pode o trabalhador ou o seu representante ou curador referidos no
artigo anterior, bem como o advogado por qualquer deles
constituído, examinar o processo a qualquer hora de expediente.
2 — A resposta é assinada pelo trabalhador ou por qualquer dos seus representantes referidos no número anterior
e é apresentada no lugar onde o procedimento tenha sido
instaurado.
3 — Quando remetida pelo correio, a resposta considera-se apresentada na data da sua expedição.
4 — Na resposta, o trabalhador expõe com clareza e
concisão os factos e as razões da sua defesa.
5 — A resposta que revele ou se traduza em infrações
estranhas à acusação e que não interesse à defesa é autuada,
dela se extraindo certidão, que passa a ser considerada
como participação para efeitos de novo procedimento.

6 — Com a resposta, pode o trabalhador apresentar o rol
das testemunhas e juntar documentos, requerendo também
quaisquer diligências.
7 — A falta de resposta dentro do prazo marcado vale
como efetiva audiência do trabalhador, para todos os efeitos legais.
Artigo 217.º
Confiança do processo

O processo pode ser confiado ao advogado do trabalhador, nos termos e sob a cominação previstos no Código
de Processo Civil, aplicáveis com as necessárias adaptações.
Artigo 218.º
Produção da prova oferecida pelo trabalhador

1 — As diligências requeridas pelo trabalhador podem
ser recusadas em despacho do instrutor, devidamente
fundamentado, quando manifestamente impertinentes e
desnecessárias.
2 — Não podem ser ouvidas mais de três testemunhas
por cada facto, podendo as que não residam no lugar onde
corre o processo, quando o trabalhador não se comprometa
a apresentá-las, ser ouvidas por solicitação a qualquer
autoridade administrativa.
3 — O instrutor pode recusar a inquirição das testemunhas quando considere suficientemente provados os factos
alegados pelo trabalhador.
4 — A autoridade a quem seja solicitada a inquirição,
nos termos da parte final do n.º 2, pode designar instrutor
ad hoc para o ato requerido.
5 — As diligências para a inquirição de testemunhas
são notificadas ao trabalhador.
6 — Aplica-se à inquirição referida na parte final
do n.º 2, com as necessárias adaptações, o disposto nos
artigos 111.º e seguintes do Código de Processo Penal.
7 — O advogado do trabalhador pode estar presente e
intervir na inquirição das testemunhas.
8 — O instrutor inquire as testemunhas e reúne os demais elementos de prova oferecidos pelo trabalhador, no
prazo de 20 dias, o qual pode ser prorrogado, por despacho,
até 40 dias, quando o exijam as diligências referidas na
parte final do n.º 2.
9 — Finda a produção da prova oferecida pelo trabalhador, podem ainda ordenar-se, em despacho, novas diligências que se tornem indispensáveis para o completo
esclarecimento da verdade.
DIVISÃO III

Fase da decisão

Artigo 219.º
Relatório final do instrutor

1 — Finda a fase de defesa do trabalhador, o instrutor
elabora, no prazo de cinco dias, um relatório final completo
e conciso donde constem a existência material das faltas, a
sua qualificação e gravidade, importâncias que porventura
haja a repor e seu destino, bem como a sanção disciplinar
que entenda justa ou a proposta para que os autos se arquivem por ser insubsistente a acusação, designadamente
por inimputabilidade do trabalhador.
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2 — A entidade competente para a decisão pode, quando
a complexidade do processo o exija, prorrogar o prazo
fixado no número anterior, até ao limite total de 20 dias.
3 — O processo, depois de relatado, é remetido, no prazo
de 24 horas, à entidade que o tenha mandado instaurar, a
qual, quando não seja competente para decidir, o envia no
prazo de dois dias a quem deva proferir a decisão.
4 — Quando seja proposta a aplicação das sanções
disciplinares de despedimento disciplinar, demissão ou
cessação da comissão de serviço, a entidade competente
para a decisão apresenta o processo, por cópia integral, à
comissão de trabalhadores e, quando o trabalhador seja
representante sindical, à associação sindical respetiva,
que podem, no prazo de cinco dias, juntar o seu parecer
fundamentado.
5 — A remessa da decisão, nos termos do número anterior, não tem lugar quando o trabalhador a ela se tenha
oposto por escrito durante a fase de instrução.
Artigo 220.º
Decisão

1 — Junto o parecer referido no n.º 4 do artigo anterior, ou decorrido o prazo para o efeito, sendo o caso, a
entidade competente analisa o processo, concordando
ou não com as conclusões do relatório final, podendo
ordenar novas diligências, a realizar no prazo que para
tal estabeleça.
2 — Antes da decisão, a entidade competente pode solicitar ou determinar a emissão, no prazo de 10 dias, de
parecer por parte do superior hierárquico do trabalhador
ou de unidades orgânicas do órgão ou serviço a que o
mesmo pertença.
3 — O despacho que ordene a realização de novas diligências ou que solicite a emissão de parecer é proferido
no prazo máximo de 30 dias, a contar da data da receção
do processo.
4 — A decisão do procedimento é sempre fundamentada quando não concordante com a proposta formulada
no relatório final do instrutor, sendo proferida no prazo
máximo de 30 dias, a contar das seguintes datas:
a) Da receção do processo, quando a entidade competente para punir concorde com as conclusões do relatório
final;
b) Do termo do prazo que marque, quando ordene novas
diligências;
c) Do termo do prazo fixado para emissão de parecer.
5 — Na decisão não podem ser invocados factos não
constantes da acusação nem referidos na resposta do trabalhador, exceto quando excluam, dirimam ou atenuem a
sua responsabilidade disciplinar.
6 — O incumprimento dos prazos referidos nos n.os 3 e
4 determina a caducidade do direito de aplicar a sanção.
Artigo 221.º
Pluralidade de trabalhadores acusados

1 — Quando vários trabalhadores sejam acusados do
mesmo facto ou de factos entre si conexos, a entidade que
tenha competência para sancionar o trabalhador de cargo
ou de carreira ou categoria de complexidade funcional
superior decide relativamente a todos os trabalhadores.
2 — Quando os trabalhadores sejam titulares do mesmo
cargo ou de carreira ou categoria de complexidade fun-

cional idêntica, a decisão cabe à entidade que tenha competência para sancionar o trabalhador com antiguidade
superior no exercício de funções públicas.
Artigo 222.º
Notificação da decisão

1 — A decisão é notificada ao trabalhador, observando-se, com as necessárias adaptações, o regime disposto para
a notificação da acusação.
2 — A entidade que tenha decidido o procedimento pode
autorizar que a notificação do trabalhador seja protelada
pelo prazo máximo de 30 dias, quando se trate de sanção
disciplinar que implique suspensão ou cessação de funções
por parte do infrator, desde que da execução da decisão
disciplinar resultem para o serviço inconvenientes mais
graves do que os decorrentes da permanência do trabalhador punido no exercício das suas funções.
3 — Na data em que se faça a notificação ao trabalhador
é igualmente notificado o instrutor e o participante, quando
este o tenha requerido.
4 — Quando o processo tenha sido apresentado às estruturas de representação dos trabalhadores, a decisão é
igualmente comunicada à comissão de trabalhadores e à
associação sindical.
Artigo 223.º
Início de produção de efeitos das sanções disciplinares

As sanções disciplinares produzem efeitos no dia seguinte ao da notificação do trabalhador ou, não podendo
este ser notificado, 15 dias após a publicação de aviso na
2.ª série do Diário da República.
DIVISÃO IV

Impugnações

Artigo 224.º
Meios impugnatórios

Os atos proferidos em processo disciplinar podem ser
impugnados hierárquica ou tutelarmente, nos termos do
Código do Procedimento Administrativo, ou jurisdicionalmente.
Artigo 225.º
Recurso hierárquico ou tutelar

1 — O trabalhador e o participante podem interpor recurso hierárquico ou tutelar dos despachos e das decisões
que não sejam de mero expediente, proferidos pelo instrutor ou pelos superiores hierárquicos daquele.
2 — O recurso interpõe-se diretamente para o respetivo
membro do Governo, no prazo de 15 dias, a contar da
notificação do despacho ou da decisão, ou de 20 dias, a
contar da publicação do aviso a que se refere o n.º 2 do
artigo 214.º
3 — Quando o despacho ou a decisão não tenham sido
notificados ou quando não tenha sido publicado aviso, o
prazo conta-se a partir do conhecimento do despacho ou
da decisão.
4 — O recurso hierárquico ou tutelar suspende a eficácia
do despacho ou da decisão recorridos, exceto quando o seu
autor considere que a sua não execução imediata causa
grave prejuízo ao interesse público.
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5 — O membro do Governo pode revogar a decisão
de não suspensão referida no número anterior ou tomá-la
quando o autor do despacho ou da decisão recorridos o
não tenha feito.
6 — Nas autarquias locais, associações e federações de
municípios, bem como nos serviços municipalizados, não
há lugar a recurso tutelar.
7 — A sanção disciplinar pode ser agravada ou substituída por sanção disciplinar mais grave em resultado de
recurso do participante.
Artigo 226.º
Outros meios de prova

1 — Com o requerimento de interposição do recurso, o
recorrente pode requerer novos meios de prova ou juntar
documentos que entenda convenientes, desde que não
pudessem ter sido requeridos ou utilizados em devido
tempo.
2 — O membro do Governo pode também determinar
a realização de novas diligências probatórias.
3 — As diligências referidas nos números anteriores
são autorizadas ou determinadas no prazo de cinco dias,
iniciam-se em idêntico prazo e concluem-se no prazo que
o membro do Governo entenda fixar.
Artigo 227.º
Regime de subida dos recursos

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 203.º
e nos números seguintes, os recursos dos despachos ou
das decisões que não ponham termo ao procedimento sobem nos autos com o da decisão final, quando dela se
recorra.
2 — Sobem imediatamente nos próprios autos os recursos hierárquicos ou tutelares que, ficando retidos, percam
por esse facto o efeito útil.
3 — Sobe imediatamente nos próprios autos o recurso
hierárquico ou tutelar interposto do despacho que não
admita a dedução da suspeição do instrutor ou não aceite
os fundamentos invocados para a mesma.
Artigo 228.º
Renovação do procedimento disciplinar

1 — Quando o ato de aplicação da sanção disciplinar
tenha sido judicialmente impugnado com fundamento em
preterição de formalidade essencial no decurso do processo
disciplinar, a instauração do procedimento disciplinar pode
ser renovada até ao termo do prazo para contestar a ação
judicial.
2 — O disposto no número anterior é aplicável quando,
cumulativamente:
a) O prazo referido no n.º 1 do artigo 178.º não se encontre ainda decorrido à data da renovação do procedimento;
b) O fundamento da impugnação não tenha sido previamente apreciado em recurso hierárquico ou tutelar que
tenha sido rejeitado ou indeferido;
c) Seja a primeira vez que se opere a renovação do
procedimento.

SUBSECÇÃO III

Procedimentos disciplinares especiais
DIVISÃO I

Processos de inquérito e sindicância

Artigo 229.º
Inquérito e sindicância

1 — Os membros do Governo e os dirigentes máximos
dos órgãos ou serviços podem ordenar inquéritos ou sindicâncias aos órgãos, serviços ou unidades orgânicas na sua
dependência ou sujeitos à sua superintendência ou tutela.
2 — O inquérito tem por fim apurar factos determinados e a sindicância destina-se a uma averiguação geral
acerca do funcionamento do órgão, serviço ou unidade
orgânica.
Artigo 230.º
Anúncios e editais

1 — No processo de sindicância, o sindicante, logo que
a ele dê início, fá-lo constar por anúncios publicados em
dois jornais, um de expansão nacional e outro de expansão
regional, e por meio de editais, cuja afixação é requisitada
às autoridades policiais ou administrativas.
2 — Nos anúncios e editais declara-se que toda a pessoa
que tenha razão de queixa ou de agravo contra o regular
funcionamento dos órgãos, serviços ou unidades orgânicas sindicados se pode apresentar ao sindicante, no prazo
designado, ou a ele apresentar queixa por escrito e pelo
correio.
3 — A queixa por escrito contém os elementos completos de identificação do queixoso.
4 — No prazo de 48 horas após a receção da queixa, o
sindicante notifica o queixoso, marcando-lhe dia, hora e
local para prestar declarações.
5 — A publicação dos anúncios pela imprensa é obrigatória para os periódicos a que sejam remetidos, aplicando-se, em caso de recusa, a sanção disciplinar correspondente
ao crime de desobediência qualificada, sendo a despesa a
que dê causa documentada pelo sindicante, para efeitos
de pagamento.
Artigo 231.º
Relatório e trâmites ulteriores

1 — Concluída a instrução, o inquiridor ou sindicante
elabora, no prazo de 10 dias, o seu relatório, que remete
imediatamente à entidade que mandou instaurar o procedimento.
2 — O prazo fixado no número anterior pode ser prorrogado pela entidade que mandou instaurar o procedimento
até ao limite máximo, improrrogável, de 30 dias, quando
a complexidade do processo o justifique.
3 — Verificando-se a existência de infrações disciplinares, a entidade que instaurou os procedimentos instaura
os procedimentos disciplinares a que haja lugar.
4 — O processo de inquérito ou de sindicância pode
constituir, por decisão da entidade referida no n.º 2, a fase
de instrução do processo disciplinar, deduzindo o instrutor,
no prazo de 48 horas, a acusação do trabalhador ou dos
trabalhadores, seguindo-se os demais termos previstos na
presente lei.
5 — Nos processos de inquérito, os trabalhadores visados podem, a todo o tempo, constituir advogado.
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DIVISÃO II

Processo disciplinar especial de averiguações

Artigo 232.º
Instauração

1 — Quando um trabalhador com vínculo de emprego
público tenha obtido duas avaliações do desempenho negativas consecutivas, o dirigente máximo do órgão ou
serviço instaura, obrigatória e imediatamente, processo
de averiguações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável ao
titular de cargos dirigente ou equiparado.
3 — O processo de averiguações destina-se a apurar se
o desempenho que justificou aquelas avaliações constitui
infração disciplinar imputável ao trabalhador avaliado por
violação culposa de deveres funcionais, designadamente
do dever de zelo.
4 — É causa de exclusão da culpabilidade da violação
dos deveres funcionais a não frequência de formação, ou a
frequência de formação inadequada, aquando da primeira
avaliação negativa do trabalhador.
5 — O procedimento de averiguações prescreve decorridos três meses, contados da data em que foi instaurado
quando, nesse prazo, não tenha tido lugar a receção do
relatório final pela entidade competente.
6 — Quando, no processo de averiguações, sejam detetados indícios de violação de outros deveres funcionais
por parte de quaisquer intervenientes nos processos de
avaliação do desempenho, o instrutor participa-os ao dirigente máximo do órgão ou serviço, para efeitos de eventual
instauração do correspondente procedimento de inquérito
ou disciplinar.
Artigo 233.º
Tramitação

1 — O dirigente máximo do órgão ou serviço nomeia o
averiguante de entre dirigentes que nunca tenham avaliado
o trabalhador ou, na falta destes, solicita a outro dirigente
máximo de outro órgão ou serviço que o nomeie.
2 — O averiguante reúne todos os documentos respeitantes às avaliações e à formação frequentada e ouve,
obrigatoriamente, o trabalhador e todos os avaliadores que
tenham tido intervenção nas avaliações negativas.
3 — Quando algum avaliador não possa ser ouvido, o
averiguante justifica circunstanciadamente esse facto no
relatório final, referindo e documentando, designadamente,
todas as diligências feitas para o conseguir.
4 — O trabalhador pode indicar o máximo de três testemunhas, que o averiguante ouve obrigatoriamente, e juntar
documentos até ao termo da instrução.
5 — Todas as diligências instrutórias são concluídas no
prazo máximo de 20 dias, a contar da data da instauração
do procedimento, o que é comunicado ao dirigente máximo
do órgão ou serviço e ao trabalhador.
Artigo 234.º
Relatório e decisão

1 — No prazo de 10 dias, a contar da data de conclusão
da instrução, o averiguante elabora o relatório final fundamentado, que remete ao dirigente máximo do órgão ou
serviço, no qual pode propor:
a) O arquivamento do processo, quando entenda que não
deve haver lugar a procedimento disciplinar por ausência
de violação dos deveres funcionais;

b) A instauração de procedimento disciplinar por violação de deveres funcionais.
2 — Quando o dirigente máximo do órgão ou serviço
tenha sido um dos avaliadores do trabalhador, o processo
é remetido ao respetivo membro do Governo para decisão.
3 — O disposto no número anterior não é aplicável nas
autarquias locais, associações e federações de municípios,
bem como nos serviços municipalizados.
4 — É aplicável ao processo de averiguações, com as necessárias adaptações, o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 231.º
5 — Proposta a instauração de procedimento disciplinar,
a infração considera-se cometida, para todos os efeitos
legais, designadamente os previstos no artigo 178.º, na
data daquela proposta.
DIVISÃO III

Revisão do procedimento disciplinar

Artigo 235.º
Requisitos da revisão

1 — A revisão do procedimento disciplinar é admitida,
a todo o tempo, quando se verifiquem circunstâncias ou
meios de prova suscetíveis de demonstrar a inexistência
dos factos que determinaram a condenação, desde que não
pudessem ter sido utilizados pelo trabalhador no procedimento disciplinar.
2 — A simples ilegalidade, de forma ou de fundo, do
procedimento e da decisão disciplinares não constitui fundamento para a revisão.
3 — A revisão pode conduzir à revogação ou à alteração
da decisão proferida no procedimento revisto, não podendo
em caso algum ser agravada a pena.
4 — A pendência de recurso hierárquico ou tutelar ou de
ação jurisdicional não prejudica o requerimento de revisão
do procedimento disciplinar.
Artigo 236.º
Legitimidade

1 — O interessado na revisão do procedimento disciplinar ou, nos casos previstos no n.º 1 do artigo 215.º, o
seu representante, apresenta requerimento nesse sentido à
entidade que tenha aplicado a sanção disciplinar.
2 — O requerimento indica as circunstâncias ou meios
de prova não considerados no procedimento disciplinar
que ao requerente parecem justificar a revisão e é instruído
com os documentos indispensáveis.
Artigo 237.º
Decisão sobre o requerimento

1 — Recebido o requerimento, a entidade que tenha
aplicado a sanção disciplinar resolve, no prazo de 30 dias,
se deve ou não ser concedida a revisão do procedimento.
2 — O despacho que não conceda a revisão é impugnável nos termos do Código de Processo nos Tribunais
Administrativos.
Artigo 238.º
Trâmites

1 — Quando seja concedida a revisão, o requerimento e
o despacho são apensos ao processo disciplinar, nomeando-
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-se instrutor diferente do primeiro, que marca ao trabalhador prazo não inferior a 10 dias nem superior a 20 dias para
responder por escrito aos artigos da acusação constantes
do procedimento a rever, seguindo-se os termos dos artigos 222.º e seguintes.
2 — O processo de revisão do procedimento não suspende o cumprimento da sanção.

5 — A concessão da reabilitação não atribui ao trabalhador a quem tenha sido aplicada sanção disciplinar
de despedimento disciplinar ou demissão o direito de,
por esse facto, restabelecer o vínculo de emprego público
previamente constituído.

Artigo 239.º

Vicissitudes modificativas

CAPÍTULO VIII

Efeitos da revisão procedente

SECÇÃO I

1 — Julgando-se procedente a revisão, é revogada ou
alterada a decisão proferida no procedimento revisto.
2 — A revogação produz os seguintes efeitos:

Cedência de interesse público

a) Cancelamento do registo da sanção disciplinar no
processo individual do trabalhador;
b) Anulação dos efeitos da sanção.

Regras gerais de cedência de interesse público

3 — Em caso de revogação ou de alteração das sanções disciplinares de despedimento disciplinar ou demissão, o trabalhador tem direito a restabelecer o vínculo de
emprego público na modalidade em que se encontrava
constituído.
4 — Em qualquer caso de revogação ou de alteração da
sanção, o trabalhador tem ainda direito a:
a) Reconstituir a situação jurídico-funcional atual hipotética;
b) Ser indemnizado, nos termos gerais de direito, pelos
danos morais e patrimoniais sofridos.
DIVISÃO IV

Reabilitação

Artigo 240.º
Regime aplicável

1 — Os trabalhadores condenados em quaisquer sanções
disciplinares podem ser reabilitados independentemente
da revisão do procedimento disciplinar, sendo competente para o efeito a entidade à qual cabe a aplicação da
sanção.
2 — A reabilitação é concedida a quem a tenha merecido pela sua boa conduta, podendo o interessado utilizar
para o comprovar todos os meios de prova admitidos em
direito.
3 — A reabilitação é requerida pelo trabalhador ou pelo
seu representante, decorridos os prazos seguintes sobre a
aplicação das sanções disciplinares de repreensão escrita,
despedimento disciplinar, demissão e cessação da comissão
de serviço ou sobre o cumprimento das sanções disciplinares de multa e suspensão, bem como sobre o decurso do
tempo de suspensão de qualquer sanção:
a) Seis meses, no caso de repreensão escrita;
b) Um ano, no caso de multa;
c) Dois anos, no caso de suspensão e de cessação da
comissão de serviço;
d) Três anos, no caso de despedimento disciplinar ou
demissão.
4 — A reabilitação faz cessar as incapacidades e demais
efeitos da condenação ainda subsistentes, sendo registada
no processo individual do trabalhador.

Artigo 241.º
1 — Mediante acordo de cedência de interesse público
entre empregador público e empregador fora do âmbito
de aplicação da presente lei pode ser disponibilizado trabalhador para prestar a sua atividade subordinada, com
manutenção do vínculo inicial.
2 — O acordo de cedência de interesse público carece
da aceitação do trabalhador e de autorização do membro do
Governo que exerça poderes de direção, superintendência
ou tutela sobre o empregador público e, no caso de se tratar
de trabalhador com vínculo a empregador fora do âmbito
de aplicação da presente lei, de autorização dos membros
do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da
Administração Pública.
3 — A cedência de interesse público determina para o
trabalhador em funções públicas a suspensão do respetivo
vínculo, salvo disposição legal em contrário.
4 — Não pode haver lugar, durante o prazo de um ano,
a cedência de interesse público para o mesmo órgão ou
serviço ou para a mesma entidade de trabalhador que se
tenha encontrado cedido e tenha regressado à situação
jurídico-funcional de origem.
5 — O acordo de cedência de interesse público pode
ser feito cessar, a todo o tempo, por iniciativa de qualquer
das partes, incluindo o trabalhador, com aviso prévio de
30 dias.
6 — No caso de suspensão do vínculo, a cessação do
acordo de cedência de interesse público tem os efeitos
da suspensão por impedimento prolongado previsto na
presente lei ou no Código do Trabalho, consoante o caso.
Artigo 242.º
Regime jurídico da cedência de interesse público

1 — O trabalhador cedido fica sujeito ao regime jurídico aplicável ao empregador cessionário e ao disposto no
presente artigo, salvo quando não tenha havido suspensão
do vínculo, caso em que a situação é regulada pelo regime
jurídico de origem, incluindo em matéria de remuneração.
2 — A cedência de interesse público sujeita o trabalhador às ordens e instruções do empregador onde vai prestar
funções, sendo remunerado, salvo acordo em contrário,
pela entidade cessionária.
3 — O trabalhador cedido tem direito:
a) À contagem, na categoria de origem, do tempo de
serviço prestado em regime de cedência;
b) A optar pela manutenção do regime de proteção social
de origem, incidindo os descontos sobre o montante da
remuneração que lhe competiria na categoria de origem;
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c) A ocupar, nos termos legais, diferente posto de trabalho no órgão ou serviço ou na entidade de origem ou em
outro órgão ou serviço.
4 — No caso previsto na alínea c) do número anterior,
o acordo de cedência de interesse público caduca com a
ocupação do novo posto de trabalho.
5 — No caso previsto na alínea b) do n.º 3, a entidade
cessionária comparticipa:
a) No financiamento do regime de proteção social aplicável em concreto, com a importância que se encontre
legalmente estabelecida para a contribuição das entidades
empregadoras;
b) Sendo o caso, nas despesas de administração de subsistemas de saúde da função pública, nos termos legais
aplicáveis.
6 — O exercício do poder disciplinar cabe à entidade
cessionária, exceto quando esteja em causa a aplicação de
sanção disciplinar extintiva.
7 — Os comportamentos do trabalhador cedido que
constituam infração disciplinar têm relevância no âmbito
do vínculo de origem, para todos os efeitos legais.
8 — No caso em que a infração imputada possa corresponder, em abstrato, a sanção disciplinar extintiva, o poder
disciplinar pode ser delegado expressamente na entidade
cessionária e a decisão de aplicação da sanção deve ser
tomada pelo cedente e pelo cessionário, devendo o procedimento disciplinar que apure a infração disciplinar obedecer
ao procedimento disciplinar do vínculo de origem.
Artigo 243.º
Cedência de interesse público para empregador público

1 — O acordo de cedência de interesse público para o
exercício de funções no âmbito de empregador público
tem a duração máxima de um ano, exceto quando tenha
sido celebrado para o exercício de um cargo ou esteja em
causa órgão ou serviço, designadamente temporário, que
não possa constituir relações jurídicas de emprego público
por tempo indeterminado, casos em que a sua duração é
indeterminada.
2 — O exercício de funções no órgão ou serviço pressupõe a constituição de um vínculo de emprego público.
3 — A extinção da cedência de interesse público determina a caducidade do vínculo de emprego público constituído nos termos do número anterior.
4 — As funções a exercer em órgão ou serviço correspondem a um cargo ou a uma categoria, atividade e,
quando imprescindível, área de formação académica ou
profissional.
5 — Quando as funções correspondam a um cargo
dirigente, o acordo de cedência de interesse público é
precedido da observância dos requisitos e procedimentos
legais de recrutamento.
Artigo 244.º
Casos especiais de cedência de interesse público

1 — Quando um trabalhador de órgão ou serviço deva
exercer funções em central sindical ou confederação patronal, ou em entidade privada com representatividade
equiparada nos setores económico e social, o acordo pode
prever que continue a ser remunerado, bem como as cor-

respondentes comparticipações asseguradas, pelo órgão
ou serviço.
2 — No caso previsto no número anterior, o número máximo de trabalhadores cedidos é de quatro por cada central
sindical e de dois por cada uma das restantes entidades.
3 — O regime da cedência de interesse público, sem
suspensão do vínculo de emprego público, aplica-se sempre que um trabalhador em funções públicas, por força
de transmissão de unidade económica, passa a exercer
funções para empregador fora do âmbito de aplicação da
presente lei.
4 — O regime previsto no número anterior é aplicável
aos casos em que um empregador público passe a ser responsável pelo estabelecimento ou unidade económica com
trabalhadores com relação de trabalho sujeita ao Código
do Trabalho, designadamente em situações de reversão de
concessão de serviço público.
SECÇÃO II
Reafetação de trabalhadores em caso de reorganização
e racionalização de efetivos
SUBSECÇÃO I

Procedimento de reorganização ou racionalização
e reafetação dos trabalhadores
DIVISÃO I

Disposições gerais

Artigo 245.º
Reorganização de órgão ou serviço
e racionalização de efetivos

1 — A reorganização dos órgãos ou serviços ocorre por
extinção, fusão e reestruturação, nos termos de legislação
especial.
2 — A racionalização de efetivos tem lugar nos termos
de legislação especial, podendo ainda ocorrer por motivos
decorrentes de desequilíbrio económico-financeiro estrutural e continuado do órgão ou serviço, e após demonstração,
em relatório fundamentado e na sequência de processo de
avaliação, de que os seus efetivos se encontram desajustados face às necessidades das atividades que prossegue e
aos recursos financeiros que estruturalmente lhe possam
ser afetos.
3 — A fundamentação subjacente à invocação de desequilíbrio económico-financeiro para iniciar um processo de
racionalização de efetivos, nos termos previstos no número
anterior, deve obter, após emissão de parecer técnico da
entidade responsável pela gestão do programa orçamental
em que o órgão ou serviço se integra, despacho favorável
do membro do Governo responsável.
4 — A racionalização de efetivos ocorre ainda, nos termos de diploma próprio, por motivo de redução de postos de trabalho ou necessidades transitórias decorrentes,
designadamente, do planeamento e organização da rede
escolar.
5 — Na aplicação da presente secção às instituições
de ensino superior públicas são salvaguardadas, quando
necessário, as adequadas especificidades em relação ao
respetivo corpo docente e investigador, nos termos dos
respetivos estatutos.

3273

Diário da República, 1.ª série — N.º 117 — 20 de junho de 2014
6 — O serviço integrador é o órgão ou serviço que integre atribuições ou competências transferidas de outro órgão
ou serviço ou trabalhadores que lhe sejam reafetos.
7 — Considera-se data de extinção do serviço a data da
publicação do despacho que aprova a lista a que se refere
o n.º 4 do artigo 257.º ou, no caso de inexistência desta,
a data a fixar nos termos da legislação referida no n.º 1.
8 — Concluído o processo de fusão, é publicado na
2.ª série do Diário da República despacho do dirigente
máximo do serviço integrador ou responsável pela coordenação do processo declarando a data da conclusão do
mesmo.
Artigo 246.º
Período de mobilidade voluntária

1 — Enquanto decorrer o processo de extinção do órgão
ou serviço não podem ser recusados os pedidos de mobilidade formulados por outros órgãos ou serviços desde que
haja acordo do trabalhador.
2 — Para apoio à mobilidade voluntária referida no
número anterior, a lista dos trabalhadores do órgão ou
serviço em extinção é publicitada, por determinação do
seu dirigente máximo, na bolsa de emprego público (BEP),
até cinco dias úteis após o início do procedimento de extinção.
3 — Relativamente aos trabalhadores selecionados
para execução das atividades do serviço que devam ser
asseguradas até à respetiva extinção, a mobilidade voluntária produz efeitos na data em que se conclua o respetivo
processo.
Artigo 247.º
Trabalhadores em situação transitória

1 — Os trabalhadores que exerçam funções no órgão
ou serviço extinto em regime de período experimental
ou de comissão de serviço, ou ao abrigo de instrumento
de mobilidade, cessam o período experimental ou a comissão de serviço, ou regressam ao órgão ou serviço de
origem, conforme o caso, na data da conclusão do processo.
2 — Os trabalhadores do órgão ou serviço extinto que
exerçam funções noutro órgão ou serviço num dos regimes
referidos no número anterior mantêm-se no exercício dessas funções até ao termo das respetivas situações.
Artigo 248.º
Situações de mobilidade e comissão de serviço

1 — Durante os processos de reorganização há lugar a
mobilidade, nos termos gerais.
2 — Em caso de fusão e de reestruturação com transferência de atribuições ou competências, a autorização
da mobilidade compete ao dirigente máximo do serviço
integrador daquelas atribuições ou competências a que o
trabalhador se encontra afeto.
3 — Caso a situação de mobilidade se mantenha à
data do despacho que declara a conclusão do processo de
extinção ou de fusão, o trabalhador do serviço extinto é
integrado:
a) No órgão ou serviço em que exerce funções, na categoria, escalão, índice ou posição e nível remuneratórios
detidos na origem, em posto de trabalho não ocupado ou
a prever no mapa de pessoal;
b) Quando legalmente não possa ocorrer a integração no
órgão ou serviço, na secretaria-geral do ministério a que

pertencia o serviço extinto, na categoria, escalão, índice ou
posição e nível remuneratórios detidos à data da colocação
em situação de requalificação, em posto de trabalho não
ocupado ou a prever no mapa de pessoal.
4 — O disposto no número anterior só é aplicável
quando o mapa de pessoal do órgão ou serviço ou da
secretaria-geral possam prever, tendo em conta as respetivas atribuições, a carreira e a categoria de que o trabalhador seja titular.
5 — Quando não seja possível a integração por força
do número anterior, o trabalhador é colocado em situação
de requalificação.
6 — O trabalhador cujo órgão ou serviço de origem
tenha sido extinto por fusão e que se encontre em comissão
de serviço em cargo dirigente ou em funções em gabinete
ministerial, é integrado no serviço para o qual foram transferidas as atribuições do serviço extinto, sem prejuízo da
manutenção no exercício das funções de caráter transitório
até ao seu termo.
7 — No caso previsto no número anterior, quando o
órgão ou serviço de origem tenha sido objeto de processo
de extinção, é aplicável o disposto na alínea b) do n.º 3 e
nos n.os 4 e 5.
Artigo 249.º
Trabalhadores em situação de licença

1 — Os trabalhadores do órgão ou serviço extinto que
se encontrem em qualquer situação de licença sem remuneração mantêm-se nessa situação, sendo colocados em
situação de requalificação quando cessar a licença, nos
termos previstos na presente lei.
2 — O disposto no número anterior é aplicável aos
trabalhadores de serviço extinto na sequência de fusão.
Artigo 250.º
Fixação de critérios gerais e abstratos de identificação
do universo de trabalhadores

O diploma que determina ou concretiza a fusão ou
a reestruturação do órgão ou serviço com transferência
de atribuições ou competências fixa os critérios gerais e
abstratos de identificação do universo de trabalhadores
necessários à prossecução das atribuições ou ao exercício
das competências transferidas e que devem ser reafetos
ao serviço integrador.
DIVISÃO II

Tramitação

Artigo 251.º
Início do procedimento

1 — O processo de reafetação de trabalhadores ou colocação em situação de requalificação inicia-se com a entrada
em vigor do diploma orgânico do serviço integrador ou
com o ato que procede à reorganização de serviços ou à
racionalização de efetivos.
2 — O dirigente máximo do serviço, ouvido o dirigente
máximo do serviço extinto por fusão ou reestruturado, nas
situações aplicáveis, elabora um mapa comparativo entre
o número de efetivos existentes no órgão ou serviço e o
número de postos de trabalho necessários para assegurar a
prossecução e o exercício das atribuições e competências
e para a realização de objetivos.
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3 — O número de postos de trabalho necessários é definido de forma fundamentada e em conformidade com as
disponibilidades orçamentais existentes.
4 — Os postos de trabalho a que se refere o número
anterior devem ser detalhados por subunidade orgânica
ou estabelecimento público periférico sem personalidade
jurídica, quando se justifique, identificando a carreira e a
área de atividade, nível habilitacional ou área de formação
e área geográfica, quando necessárias.
5 — Os mapas a que se referem os números anteriores
são aprovados nos termos da presente lei.
6 — Para efeitos do disposto no n.º 2, incluem-se nos
efetivos existentes no órgão ou serviço os trabalhadores
que aí exerçam funções em período experimental, regime
de comissão de serviço ou ao abrigo de instrumento de
mobilidade, mas não aqueles que estejam a exercer funções
noutro órgão ou serviço ou se encontrem em situação de
licença sem remuneração.
7 — As comissões de serviço do pessoal dirigente seguem o regime previsto no respetivo estatuto.
8 — Quando o número de postos de trabalho necessários
para assegurar a prossecução e o exercício das atribuições e
competências e para a realização de objetivos seja inferior
ao número de efetivos existentes no órgão ou serviço, há
lugar à aplicação do disposto nos artigos 252.º e seguintes,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
9 — Sendo excessivo o número de trabalhadores em
funções, o órgão ou serviço começa por promover as diligências legais necessárias à cessação dos vínculos de
emprego público a termo de que não careça.
Artigo 252.º
Métodos de seleção

1 — Para seleção dos trabalhadores a reafetar na sequência de qualquer dos processos de reorganização de
serviços ou racionalização de efetivos, aplica-se um dos
seguintes métodos:
a) Avaliação do desempenho;
b) Avaliação de competências profissionais.
2 — Compete ao dirigente responsável pelo processo
escolher o método referido no número anterior e determinar
a publicitação em locais próprios do órgão ou serviço onde
os trabalhadores exerçam funções.
3 — O método de seleção previsto na alínea a) do n.º 1
só pode ser aplicado quando os trabalhadores da mesma
carreira tenham sido objeto de avaliação do desempenho,
no último ano em que esta tenha tido lugar.
4 — A fase de seleção é aberta por despacho do dirigente
responsável pelo processo de reorganização, o qual fixa
o universo de trabalhadores a serem abrangidos e o seu
âmbito de aplicação por carreira e por área de atividade,
nível habilitacional ou área de formação e área geográfica,
bem como os prazos para a sua condução e conclusão,
sendo publicitado em locais próprios do serviço onde os
trabalhadores exerçam funções.
5 — Fixados os resultados finais da aplicação dos métodos de seleção, são elaboradas listas nominativas, por
ordem decrescente de resultados.
6 — A identificação e ordenação dos trabalhadores são
realizadas em função do âmbito fixado nos termos do n.º 4.
7 — O resultado final de cada trabalhador e o seu posicionamento na respetiva lista são notificados por escrito
ao interessado.

Artigo 253.º
Aplicação do método de avaliação do desempenho

A aplicação do método de avaliação do desempenho é
feita, independentemente da categoria dos trabalhadores,
nos seguintes termos:
a) Recorrendo à última classificação qualitativa atribuída
e, em caso de igualdade, à classificação quantitativa;
b) Em caso de empate, recorrendo, sucessivamente, à
avaliação obtida no parâmetro de «Resultados», à última
avaliação do desempenho anterior, ao tempo de serviço
relevante na carreira e no exercício de funções públicas.
Artigo 254.º
Aplicação do método de avaliação
de competências profissionais

1 — A aplicação do método de avaliação de competências profissionais é feita, independentemente da categoria
dos trabalhadores, com o objetivo de determinar o nível de
adequação das suas características e qualificações profissionais às exigências inerentes à prossecução das atribuições e ao exercício das competências do órgão ou serviço,
bem como aos correspondentes postos de trabalho.
2 — O nível de adequação referido no número anterior é
determinado pela avaliação, numa escala de 0 a 10 valores,
dos seguintes fatores:
a) Competências profissionais relevantes para os postos
de trabalho em causa;
b) Experiência profissional relevante para os postos de
trabalho em causa.
3 — A forma de avaliação dos fatores referidos no número anterior é fixada no despacho que determina a abertura da fase de seleção e pode consistir num ou mais dos
seguintes métodos:
a) Audição do trabalhador e análise do seu currículo
e do respetivo desempenho profissional, efetuadas pelos
dois superiores hierárquicos imediatos em funções antes
do início do procedimento;
b) Prestação de provas, caso em que podem ser fixadas
escalas de valores e formas de cálculo da pontuação final
diferentes das previstas no presente artigo.
4 — Pode ainda integrar os fatores de avaliação o nível
de adaptação aos postos de trabalho em causa, demonstrado
através da realização de provas adequadas ao conteúdo
funcional da carreira.
5 — A pontuação final do trabalhador resulta da média aritmética simples dos valores atribuídos aos fatores
aplicados.
6 — A pontuação final está sujeita a aprovação pelo
dirigente responsável pelo processo ou pelo titular de cargo
de direção superior de 2.º grau em quem aquele delegue.
7 — Em caso de empate, os trabalhadores são ordenados
em função da antiguidade, sucessivamente, na categoria,
carreira e exercício de funções públicas, da maior para a
menor antiguidade.
Artigo 255.º
Seleção de trabalhadores não reafetos

1 — Terminado o processo de seleção dos trabalhadores a reafetar ao serviço integrador, existindo postos de
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trabalho vagos naquele serviço integrador que não devam
ser ocupados por reafetação, o dirigente responsável pelo
processo procede a novo processo de seleção para a sua
ocupação, de entre trabalhadores não reafetos através do
processo regulado nos artigos anteriores.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, os
universos são definidos por postos de trabalho, a que corresponde uma carreira, categoria, área de atividade, bem
como habilitações académicas ou profissionais, quando
legalmente possível, sendo os restantes trabalhadores
cuja carreira, categoria e habilitações corresponda àqueles requisitos, selecionados segundo critérios objetivos,
considerando, designadamente, a experiência anterior na
área de atividade prevista para o posto de trabalho e, ou,
a antiguidade na categoria, carreira e exercício de funções
públicas.
3 — Os universos e critérios de seleção a que se refere
o número anterior são estabelecidos por despacho do dirigente máximo responsável pela coordenação do processo
de reorganização e afixados em locais próprios do serviço
que se extingue.
4 — Esgotadas as possibilidades de atribuição de postos
de trabalho nos termos dos números anteriores, os trabalhadores que excederem os postos de trabalho disponíveis
mantêm-se na correspondente lista nominativa, para efeitos
do disposto no artigo 257.º
5 — No momento que antecede a aplicação do disposto
no artigo 257.º, o dirigente responsável deve desenvolver
as diligências que considerar adequadas para colocação
em outro órgão ou serviço do respetivo ministério dos
trabalhadores a que se refere o número anterior.
6 — No procedimento em caso de racionalização de efetivos, a aprovação pelos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças e da Administração Pública dos
mapas referidos no artigo 251.º equivale ao ato de reconhecimento de que o número, carreiras ou áreas de atividade
dos trabalhadores que estão afetos ao serviço se encontra
desajustado face às suas necessidades permanentes ou à
prossecução de objetivos.
Artigo 256.º
Reafetação

1 — A reafetação consiste na integração de trabalhador
noutro órgão ou serviço, a título transitório ou por tempo
indeterminado.
2 — A reafetação de trabalhadores segue a ordem constante das listas nominativas elaboradas na sequência dos
resultados finais da seleção, quando aplicável, de forma
que o número de efetivos que sejam reafetos corresponda
ao número de postos de trabalho identificados.
3 — A reafetação é feita sem alteração da situação de
mobilidade ao abrigo da qual o trabalhador exerce transitoriamente funções, operando-se para a mesma categoria,
escalão, índice ou posição e nível remuneratórios.
4 — Os trabalhadores são reafetos ao serviço integrador
com efeitos à data fixada no despacho do dirigente máximo
desse serviço que proceda à reafetação.
Artigo 257.º
Colocação dos trabalhadores não reafetos
em situação de requalificação

1 — Os trabalhadores não reafetos são colocados em
situação de requalificação.

2 — A colocação em situação de requalificação faz-se por lista nominativa que indique a categoria, escalão,
índice ou posição e nível remuneratórios detidos pelos
trabalhadores, aprovada por despacho do dirigente máximo
responsável pelo processo de reorganização, a publicar na
2.ª série do Diário da República.
3 — A lista nominativa produz efeitos à data da reafetação dos restantes trabalhadores ao serviço integrador.
4 — Concluído o processo de extinção, o membro do
Governo responsável pela área da Administração Pública
aprova, por despacho publicado na 2.ª série do Diário da
República, a lista nominativa dos trabalhadores que, não
tendo obtido colocação durante o período de mobilidade
voluntária, nem se encontrando em situação transitória,
são colocados em situação de requalificação.
5 — A lista a que se refere o número anterior produz
efeitos, sem prejuízo das situações de licença sem remuneração, à data da conclusão do processo.
6 — A colocação em situação de requalificação não
abrange os trabalhadores referidos no n.º 2 do artigo 2.º
SUBSECÇÃO II

Enquadramento dos trabalhadores em situação de requalificação
DIVISÃO I

Disposições gerais

Artigo 258.º
Fases do processo de requalificação

1 — O processo de requalificação destina-se a permitir
que o trabalhador reinicie funções nos termos da presente
lei e decorre em duas fases:
a) A primeira fase decorre durante o prazo de 12 meses,
seguidos ou interpolados, após a colocação do trabalhador
nessa situação;
b) A segunda fase, sem termo pré-definido, inicia-se
decorrido o prazo de 12 meses a que se refere a alínea anterior.
2 — A primeira fase do processo de requalificação é
destinada a reforçar as capacidades profissionais do trabalhador, criando melhores condições de empregabilidade
e de reinício de funções, devendo envolver a identificação
das respetivas capacidades, motivações e vocações, a orientação profissional, a elaboração e execução de um plano de
requalificação, incluindo ações de formação profissional
e a avaliação dos resultados obtidos.
3 — No decurso da primeira fase, o trabalhador colocado em situação de requalificação é enquadrado num
processo de desenvolvimento profissional, através da
realização de um programa de formação específico que
promova o reforço das suas competências profissionais,
sendo individualmente acompanhado e profissionalmente
orientado.
4 — O disposto no número anterior é da responsabilidade da entidade gestora do sistema de requalificação,
podendo ter o apoio do Instituto do Emprego e Formação
Profissional, I.P.
5 — A frequência de ações de formação profissional
ocorre por indicação da entidade gestora do sistema de
requalificação e deve corresponder a necessidades identificadas pela mesma, constituindo encargo desta.
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6 — Na segunda fase do processo de requalificação, o
trabalhador não está sujeito ao enquadramento específico
previsto nos n.os 2 e 3, sem prejuízo de outros processos
de valorização profissional a que possa vir a ser afeto por
iniciativa da entidade gestora do sistema de requalificação
ou por iniciativa do próprio.
Artigo 259.º
Trabalhadores abrangidos pela segunda
fase do processo de requalificação

1 — São apenas abrangidos pela segunda fase do processo de requalificação os trabalhadores nomeados e os
referidos no n.º 4 do artigo 88.º da Lei n.º 12-A/2008, de
27 de fevereiro.
2 — Aos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado não
abrangidos pelo número anterior, finda a primeira fase
do processo de requalificação, aplica-se o disposto na
secção III do capítulo IX.
Artigo 260.º
Situação jurídica do trabalhador em requalificação

1 — O trabalhador em requalificação mantém, sem prejuízo de ulteriores alterações, a categoria, escalão, índice
ou posição e nível remuneratórios detidos no serviço de
origem, à data da colocação naquela situação.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, não
são considerados os cargos, categorias ou funções exercidos a título transitório, designadamente em regime de
comissão de serviço, instrumento de mobilidade ou em
período experimental.
3 — O trabalhador em requalificação não perde essa
qualidade quando exerça funções a título transitório, designadamente através dos instrumentos de mobilidade
aplicáveis, em qualquer das modalidades previstas nos
artigos 265.º a 267.º
Artigo 261.º
Remuneração do trabalhador em situação de requalificação

1 — Durante a primeira fase do processo de requalificação o trabalhador aufere remuneração equivalente a 60 %,
com o limite máximo de três vezes o valor do indexante
dos apoios sociais (IAS).
2 — Na segunda fase do processo de requalificação o
trabalhador aufere remuneração equivalente a 40 %, com
o limite máximo de duas vezes o valor do IAS.
3 — As remunerações referidas nos números anteriores correspondem à remuneração base mensal referente
à categoria de origem, escalão, índice ou posição e nível
remuneratórios detidos à data da colocação em situação
de requalificação.
4 — A remuneração base mensal considerada para efeitos do disposto no número anterior está sujeita às ulteriores
alterações, nos termos em que o seja a remuneração dos
trabalhadores em exercício de funções.
5 — Sem prejuízo do disposto no n.º 4 do artigo 263.º, a
remuneração auferida durante o processo de requalificação
não pode ser inferior à RMMG.

Artigo 262.º
Direitos dos trabalhadores na primeira
fase do processo de requalificação

1 — Na primeira fase do processo de requalificação, o
trabalhador que não se encontre no exercício de funções
tem direito a:
a) Receber a remuneração mensal nos termos do artigo
seguinte;
b) Auferir os subsídios de Natal e de férias calculados
com base na remuneração a que tiver direito;
c) Beneficiar das prestações familiares, nos termos legais aplicáveis;
d) Gozar férias e licenças, nos termos legais aplicáveis;
e) Beneficiar de proteção social e dos benefícios sociais, designadamente as regalias concedidas pelos Serviços Sociais da Administração Pública e os benefícios
da ADSE ou de outro subsistema de saúde, nos termos
legais aplicáveis;
f) Ser opositor a concurso para cargo, categoria ou
carreira para que reúna os requisitos legalmente fixados;
g) Realizar um programa de formação específico.
2 — O tempo de permanência do trabalhador em situação de requalificação é considerado para efeitos de
aposentação ou reforma e de antiguidade no exercício de
funções públicas.
3 — O trabalhador em situação de requalificação, que
se encontre a exercer funções a título transitório, goza dos
direitos conferidos aos trabalhadores com idênticas funções
da entidade para a qual presta serviço, bem como, sendo o
caso, dos previstos nas alíneas e) a g) do n.º 1.
4 — Para efeitos de contribuição para o regime de
proteção social que o abranja e de cálculo da pensão de
aposentação, reforma ou de sobrevivência, considera-se
a remuneração auferida pelo trabalhador nos termos da
alínea a) do n.º 1.
5 — O trabalhador em situação de requalificação,
ainda que integrado em carreira especial, pode consolidar
situações de mobilidade intercarreiras em carreira geral
sem precedência de procedimento concursal, mediante
requerimento autorizado pelo membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, aplicando-se, em tudo o mais, o regime geral de consolidação da
mobilidade na categoria.
6 — Durante a situação de requalificação pode o trabalhador requerer, a qualquer momento, uma licença sem
remuneração, nos termos da lei.
7 — Durante o processo de requalificação, caso esteja
a, pelo menos, cinco anos da idade legal da reforma, o
trabalhador pode ainda requerer a qualquer momento a
cessação do vínculo, por mútuo acordo, nos termos da
presente lei, sem prejuízo do seguinte:
a) A compensação é calculada em uma remuneração
base mensal por cada ano completo de antiguidade, com
um máximo correspondente a 30 anos completos de antiguidade;
b) O valor da remuneração base mensal do trabalhador a
considerar para efeitos de cálculo da compensação corresponde ao valor da última remuneração base mensal auferida
antes da colocação em situação de requalificação.
8 — O pagamento da compensação prevista no número
anterior é assegurado pela Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/70, de 2
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de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 793/76, de 5
de novembro, 275-A/93, de 9 de agosto, e 503/99, de 20
de novembro, e pelas Leis n.os 67-A/2007, de 31 de dezembro, e 80/2013, de 28 de novembro, quando se trate
de trabalhadores oriundos de serviços da administração
direta e indireta do Estado.
9 — Ao trabalhador em situação de requalificação é
permitido o exercício de atividade profissional remunerada,
nos termos da presente lei, sem prejuízo do cumprimento
dos deveres a que se encontre sujeito no âmbito do processo
de requalificação

b) Dever de se candidatar aos procedimentos para a
ocupação de postos de trabalho objeto do recrutamento a
que se referem o artigo seguinte e o n.º 2 do artigo 266.º
e dele não desistir injustificadamente, desde que se verifiquem os seguintes requisitos cumulativos:

Artigo 263.º

c) Dever de comparecer e realizar os atos inerentes ao
processo de seleção para reinício de funções para que seja
convocado.

Direitos dos trabalhadores na segunda fase
do processo de requalificação

1 — Na segunda fase do processo de requalificação, o
trabalhador goza dos direitos previstos nas alíneas a) a f)
do n.º 1 e nos n.os 2 a 8 do artigo anterior.
2 — O trabalhador pode ainda exercer atividade profissional privada remunerada, dispensando autorização, sem
prejuízo do cumprimento dos deveres a que se encontre
sujeito no âmbito do processo de requalificação.
3 — Na situação prevista no número anterior, sempre
que a remuneração percebida pela atividade profissional
privada exercida ultrapasse a RMMG, o pagamento da remuneração prevista no artigo 261.º é reduzido no montante
correspondente ao valor que, nesse caso, exceda a RMMG,
sem prejuízo do disposto no número seguinte.
4 — Nos casos em que a soma da remuneração percebida
pela atividade profissional privada prevista no n.º 2 com a
compensação referida no artigo 261.º ultrapasse o valor da
remuneração auferida pelo trabalhador à data da colocação
na situação de requalificação, a redução prevista no número
anterior não está sujeita ao limite estabelecido no n.º 5 daquele artigo, não podendo, contudo, originar um valor acumulado total inferior à remuneração auferida àquela data.
5 — O trabalhador que se encontre na situação prevista
nos números anteriores deve comunicar à entidade gestora
do sistema de requalificação o início de qualquer atividade
profissional privada remunerada, no prazo máximo de
30 dias após o seu início, com a indicação da remuneração
percebida, bem como de todas as alterações supervenientes que relevem para o efeito previsto naqueles números.
6 — Para efeito do disposto nos números anteriores,
o conceito de exercício de atividade profissional privada
abrange:
a) Todos os tipos de atividade e de serviços, independentemente da sua duração, regularidade e forma de remuneração;
b) Todas as modalidades de contratos, independentemente da respetiva natureza, pública ou privada, laboral
ou de prestação de serviços.
Artigo 264.º
Deveres dos trabalhadores na situação de requalificação

1 — O trabalhador em requalificação que não se encontre no exercício de funções mantém os deveres inerentes
à condição de trabalhador em funções públicas que não
pressuponham a prestação efetiva de trabalho.
2 — O trabalhador em situação de requalificação tem,
em especial, os seguintes deveres:
a) Dever de frequentar as ações de formação profissional previstas no seu plano de requalificação ou para que
for indicado;

i) Seja aberto para categoria não inferior à que detenha
no momento da candidatura;
ii) Sejam observadas as regras de aplicação da mobilidade estabelecidas para a carreira e categoria do trabalhador em causa.

3 — Constituem infração disciplinar grave os seguintes
comportamentos do trabalhador:
a) A recusa não fundamentada de reinício de funções
em serviço;
b) A desistência injustificada do procedimento de seleção ao qual o trabalhador em requalificação seja opositor
obrigatório;
c) A não comparência aos atos inerentes ao processo de
seleção para novo posto de trabalho, que não seja justificada com base no regime de faltas dos trabalhadores em
funções públicas;
d) A recusa de frequência ou a não comparência a ações
de formação profissional, bem como a desistência não
fundamentada no decurso destas;
e) A não comunicação à entidade gestora do sistema
de requalificação de qualquer alteração relevante da sua
situação, designadamente no que se refere à obtenção de
novas habilitações académicas ou qualificações profissionais, à alteração do seu local de residência permanente ou
a referida no n.º 5 do artigo anterior.
4 — A não aceitação do reinício de funções, incluindo
noutras entidades, desde que verificados os pressupostos
estabelecidos na alínea b) do n.º 2, constitui fundamento
para a aplicação da sanção disciplinar de despedimento
ou demissão.
5 — O trabalhador em situação de requalificação, que
se encontre a exercer funções a título transitório, está sujeito aos deveres dos trabalhadores da entidade para a
qual exerce funções, bem como aos previstos nos números anteriores, quando sejam suscetíveis de fazer cessar a
situação de requalificação.
DIVISÃO II

Reinício de funções e vicissitudes
da situação de requalificação

Artigo 265.º
Recrutamento de trabalhadores
em situação de requalificação

1 — Nenhum dos órgãos ou serviços abrangidos pelo
âmbito de aplicação fixado no n.º 2 do artigo 1.º pode
iniciar procedimento para a contratação de prestação de
serviço ou recrutar trabalhador, por tempo indeterminado
ou a título transitório, sem prejuízo do regime da mobilidade, que não se encontre integrado no mapa de pessoal
para o qual se opera o recrutamento, antes de executado
procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em
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situação de requalificação para as funções ou os postos de
trabalho em causa.
2 — O procedimento prévio de recrutamento de trabalhadores em situação de requalificação é fixado por portaria
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da Administração Pública.
3 — No âmbito do procedimento prévio de recrutamento
a que se referem os números anteriores, não pode haver
lugar a exclusão de candidatos indicados pela entidade
gestora do sistema de requalificação ou cuja candidatura
tenha sido validada por esta entidade.
4 — O recrutamento de trabalhadores em situação de
requalificação tem prioridade face ao recrutamento de
trabalhadores em reserva constituída no próprio órgão
ou serviço e em reserva constituída por entidade centralizadora.
5 — A inexistência de trabalhadores em situação de
requalificação para os postos de trabalho em causa é comprovada pela entidade gestora do sistema de requalificação,
mediante emissão de declaração própria para o efeito.
6 — A declaração emitida nos termos do número anterior é condição para abertura pelo empregador público de
procedimento concursal nos termos gerais.
7 — O procedimento de recrutamento de trabalhadores
em situação de requalificação a que se referem os n.os 1
e 2 é urgente e de interesse público, não havendo lugar a
audiência de interessados.
8 — O recurso administrativo de qualquer ato praticado
no decurso do procedimento não tem efeito suspensivo.
9 — O disposto no presente artigo não abrange os cargos
dirigentes.
Artigo 266.º
Reinício de funções em serviço

1 — O trabalhador em situação de requalificação pode
reiniciar funções em qualquer órgão ou serviço, a título
transitório ou por tempo indeterminado, desde que reúna
os requisitos legalmente fixados para o efeito.
2 — O exercício de funções nos termos do procedimento
previsto no artigo anterior pressupõe a constituição de
um vínculo de emprego público com o órgão ou serviço
que procede ao recrutamento, nos termos definidos na
presente lei.

Artigo 268.º
Suspensão da situação de requalificação

1 — A situação de requalificação do trabalhador
suspende-se por:
a) Reinício de funções a título transitório;
b) Decurso de período experimental na sequência de
reinício de funções;
c) Passagem à situação de licença sem remuneração.
2 — O exercício de funções a título transitório, bem
como o decurso do período experimental durante o processo de requalificação e as licenças sem remuneração
previstas nos artigos 282.º e 283.º, suspendem a contagem
do respetivo prazo.
3 — Quando cesse qualquer das situações previstas
no número anterior, o trabalhador é recolocado na fase
do processo de requalificação em que se encontrava e
no momento da contagem do respetivo prazo quando a
iniciou, exceto quando, entretanto, tenha sido integrado
em órgão ou serviço.
Artigo 269.º
Cessação da situação de requalificação

A situação de requalificação do trabalhador cessa por:
a) Reinício de funções em qualquer órgão ou serviço
por tempo indeterminado;
b) Aposentação ou reforma;
c) Cessação do contrato de trabalho em funções públicas no termo do processo de requalificação, sem que o
trabalhador tenha reiniciado funções;
d) Extinção do vínculo por qualquer outra causa.
DIVISÃO III

Gestão dos trabalhadores em situação de requalificação

Artigo 270.º
Afetação

Artigo 267.º

Os trabalhadores em situação de requalificação são
afetos ao INA, enquanto entidade gestora do sistema de
requalificação.

Reinício de funções noutras pessoas coletivas de direito público
e instituições particulares de solidariedade social

Artigo 271.º

1 — Os trabalhadores em situação de requalificação
podem reiniciar funções em empresas do setor público
empresarial e dos setores empresariais regionais, intermunicipais e municipais, entidades administrativas independentes, entidades reguladoras, associações públicas,
fundações públicas de direito público e de direito privado,
outras pessoas coletivas da administração autónoma e
demais entidades públicas mediante cedência de interesse
público.
2 — O reinício de funções nos termos do número anterior tem lugar nos termos gerais, não carecendo da concordância do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública.
3 — Os trabalhadores em situação de requalificação podem reiniciar funções, nos termos dos números anteriores,
em instituições particulares de solidariedade social que
celebrem protocolo para o efeito com a entidade gestora
do sistema de requalificação.

Entidade gestora do sistema de requalificação

1 — A lei orgânica da entidade gestora do sistema de requalificação da mobilidade regulamenta, designadamente,
as respetivas atribuições e competências, bem como os
deveres de colaboração que impendem sobre os restantes
órgãos e serviços.
2 — À entidade gestora do sistema de requalificação
compete, designadamente:
a) Proceder ao pagamento das remunerações e praticar
os demais atos de administração relativos aos trabalhadores colocados em situação de requalificação, incluindo
os relativos ao cumprimento dos deveres próprios destes
trabalhadores;
b) Promover ou acompanhar estudos de avaliação das necessidades de recursos humanos da Administração Pública;
c) Acompanhar e dinamizar o processo relativo aos
trabalhadores em situação de requalificação, seguindo e
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zelando pela aplicação de critérios de isenção e transparência e promovendo o seu reinício de funções, designadamente:
i) Informando-o quanto aos procedimentos de seleção
abertos;
ii) Promovendo a sua requalificação por via da formação
profissional, durante a primeira fase do processo;
d) Praticar, quando necessário nos termos da presente
lei, os atos relativos ao reinício de funções e à cessação
de funções exercidas a título transitório;
e) Comunicar à Comissão Nacional de Proteção de
Dados (CNPD) quais os termos e condições do sistema
de gestão próprio relativo aos dados dos trabalhadores
em regime de requalificação e seu tratamento, em conformidade com o disposto no artigo 27.º da Lei da Proteção
de Dados Pessoais, aprovada pela Lei n.º 67/98, de 26 de
outubro, na redação atual.
Artigo 272.º
Transmissão de informação

1 — Os dados relativos aos trabalhadores em situação
de requalificação são inseridos, pela entidade gestora do
sistema de requalificação, no Sistema de Informação da
Organização do Estado (SIOE), sempre que ocorra carregamento ou atualização de dados, e no sistema de gestão
próprio, no prazo de oito dias úteis, a contar da publicação
da lista nominativa que coloque os trabalhadores naquela
situação.
2 — A entidade gestora do sistema de requalificação
informa o trabalhador sobre o carregamento ou atualização
referidos no número anterior.
Artigo 273.º
Transferências orçamentais

O órgão ou serviço de origem do trabalhador colocado
em situação de requalificação procede à transferência,
para a entidade gestora do sistema de requalificação, do
montante orçamentado para a remuneração do mesmo
trabalhador recrutado por esta para o ano económico em
que ocorra a colocação nessa situação.
Artigo 274.º
Aplicação a trabalhadores em entidades
públicas empresariais

1 — No caso de reorganização de serviços abrangidos
pelo âmbito de aplicação estabelecido na presente lei, que
implique a transferência de atribuições e competências para
entidades públicas empresariais, aplica-se o procedimento
no caso de fusão ou de reestruturação de serviços com
transferência de atribuições ou competências para serviços
diferentes, consoante o caso, devendo aquelas entidades
dispor de um mapa de pessoal com postos de trabalho
destinados aos trabalhadores com vínculo de emprego
público que lhes venham a ser reafetos nos termos daqueles
procedimentos.
2 — Aos trabalhadores a que se refere o número anterior
continua a ser aplicável o regime decorrente do vínculo de
emprego público de que sejam titulares à data da reafetação
decorrente da aplicação daquela disposição.
3 — Os trabalhadores a que se referem os números
anteriores podem optar pela constituição de um contrato

de trabalho com a entidade pública empresarial em causa,
com a correspondente denúncia do respetivo contrato de
trabalho em funções públicas.
4 — O regime da requalificação previsto na presente
secção é ainda aplicável aos trabalhadores das entidades
públicas empresariais e das empresas públicas, que sejam
titulares de um vínculo de emprego público, nos seguintes
termos:
a) A seleção dos trabalhadores para efeitos de colocação no regime de requalificação deve ser feita pelos
motivos e nos termos previstos no Código do Trabalho
para o despedimento coletivo ou para a extinção do posto
de trabalho;
b) No final do processo de seleção, o empregador comunica individualmente a cada trabalhador a decisão de
colocação na situação de requalificação, dando dela conhecimento à entidade gestora da requalificação;
c) Os trabalhadores são afetos ao INA, para todos os
efeitos previstos na presente lei.
d) Os encargos com remunerações, indemnizações e
outras prestações que sejam legalmente previstas são suportados pela entidade gestora do sistema de requalificação e reembolsados pela empresa pública de origem do
trabalhador.
Artigo 275.º
Pessoal de serviços extintos em situação
de licença sem remuneração

1 — Sem prejuízo do disposto no número seguinte, o
regresso de licença sem remuneração dos trabalhadores
a que se refere o artigo 249.º da presente lei e o n.º 6 do
artigo 47.º da Lei n.º 53/2006, de 7 de dezembro, alterada
pelas Leis n.os 11/2008, de 20 de fevereiro, 64-A/2008, de
31 de dezembro, e 64-B/2011, de 30 de dezembro, e revogada pela Lei n.º 80/2013, de 28 de novembro, efetua-se
nos seguintes termos:
a) O trabalhador é colocado na primeira fase da situação
de requalificação, suspendendo-se a contagem do prazo
previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 258.º;
b) Até ao reinício de funções o trabalhador fica sujeito
a todos os deveres e direitos estabelecidos para os trabalhadores colocados em situação de requalificação, exceto
no que se refere à remuneração, que apenas é devida após
o primeiro reinício de funções;
c) No caso de reinício de funções por tempo indeterminado ou da verificação de qualquer outra circunstância
prevista no artigo 269.º, cessa a situação de requalificação
do trabalhador;
d) No caso de reinício de funções a título transitório,
é aplicável o disposto nas alíneas a) ou b) do n.º 1 do
artigo 268.º, consoante os casos;
e) Quando da cessação das funções nas situações a que
se refere a alínea anterior o trabalhador é recolocado no
início do processo de requalificação, aplicando-se, a partir deste momento, integralmente o regime previsto nos
artigos 258.º e seguintes.
2 — No caso de regresso de situação de licença sem
remuneração que, nos termos gerais, determine o regresso
direto e imediato ao serviço, o trabalhador é colocado no
início do processo de requalificação, com todos os respetivos direitos e deveres, aplicando-se integralmente o
regime previsto nos artigos 258.º e seguintes.
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3 — Consideram-se abrangidas pelo disposto no número anterior as licenças previstas no n.º 4 do artigo 281.º

SUBSECÇÃO III

SECÇÃO III

Artigo 280.º

Outras situações de redução da atividade ou suspensão
do vínculo de emprego público

Concessão e recusa da licença

SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 276.º
Factos que determinam a redução ou a suspensão

1 — A redução do período normal de trabalho ou a suspensão do vínculo de emprego público pode fundamentar-se na impossibilidade temporária, respetivamente, parcial
ou total, da prestação do trabalho, por facto respeitante ao
trabalhador, e no acordo das partes.
2 — Permite também a redução do período normal de
trabalho ou a suspensão do vínculo de emprego público
a celebração, entre trabalhador e empregador público, de
um acordo de pré-reforma.
Artigo 277.º
Efeitos da redução e da suspensão

1 — Durante a redução ou suspensão mantêm-se os
direitos, deveres e garantias das partes, na medida em que
não pressuponham a efetiva prestação do trabalho.
2 — O tempo de redução ou suspensão conta-se para
efeitos de antiguidade.
3 — A redução ou suspensão não interrompe o decurso
do prazo para efeitos de caducidade, nem obsta a que qualquer das partes faça cessar o contrato nos termos gerais.
SUBSECÇÃO II

Licenças

1 — O empregador público pode conceder ao trabalhador, a pedido deste, licença sem remuneração.
2 — Sem prejuízo do disposto em legislação especial
ou em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho,
o trabalhador tem direito a licenças sem remuneração de
longa duração, para frequência de cursos de formação
ministrados sob responsabilidade de uma instituição de
ensino ou de formação profissional ou no âmbito de programa específico aprovado por autoridade competente e
executado sob o seu controlo pedagógico ou frequência de
cursos ministrados em estabelecimento de ensino.
3 — O empregador público pode recusar a concessão
da licença prevista no número anterior nas seguintes situações:
a) Quando ao trabalhador tenha sido proporcionada
formação profissional adequada ou licença para o mesmo
fim, nos últimos 24 meses;
b) Quando a antiguidade do trabalhador no órgão ou
serviço seja inferior a três anos;
c) Quando o trabalhador não tenha requerido a licença
com uma antecedência mínima de 90 dias em relação à
data do seu início;
d) Para além das situações referidas nas alíneas anteriores, tratando-se de trabalhadores titulares de cargos dirigentes que chefiem equipas multidisciplinares ou integrados
em carreiras ou categorias de grau 3 de complexidade
funcional, quando não seja possível a substituição dos
mesmos durante o período da licença, sem prejuízo sério
para o funcionamento do órgão ou serviço.

Suspensão do vínculo de emprego público
por facto respeitante ao trabalhador

4 — Para efeitos do disposto no n.º 2, considera-se de
longa duração a licença superior a 60 dias.

Artigo 278.º

Artigo 281.º

Factos determinantes

Efeitos

1 — Determina a suspensão do vínculo de emprego
público o impedimento temporário por facto não imputável ao trabalhador que se prolongue por mais de um mês,
nomeadamente doença.
2 — O vínculo de emprego público considera-se suspenso, mesmo antes de decorrido o prazo de um mês, a
partir do momento em que seja previsível que o impedimento vai ter duração superior àquele prazo.
3 — O vínculo de emprego público extingue-se no
momento em que se torne certo que o impedimento é
definitivo.
4 — O impedimento temporário por facto imputável ao
trabalhador determina a suspensão do vínculo de emprego
público nos casos previstos na lei.

1 — A concessão da licença determina a suspensão
do vínculo, com os efeitos previstos nos n.os 1 e 3 do artigo 277.º
2 — O período de tempo da licença não conta para
efeitos de antiguidade, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 — Nas licenças previstas para acompanhamento do
cônjuge colocado no estrangeiro, bem como para o exercício de funções em organismos internacionais e noutras
licenças fundadas em circunstâncias de interesse público,
o trabalhador tem direito à contagem do tempo para efeitos
de antiguidade e pode continuar a efetuar descontos para
a ADSE ou outro subsistema de saúde de que beneficie,
com base na remuneração auferida à data do início da
licença.
4 — Nas licenças de duração inferior a um ano, nas
previstas para acompanhamento do cônjuge colocado no
estrangeiro, bem como para o exercício de funções em
organismos internacionais e noutras licenças fundadas
em circunstâncias de interesse público, o trabalhador tem
direito à ocupação de um posto de trabalho no órgão ou
serviço quando terminar a licença.

Artigo 279.º
Regresso do trabalhador

No dia imediato ao da cessação do impedimento, o
trabalhador deve apresentar-se ao empregador público
para retomar a atividade, sob pena de incorrer em faltas
injustificadas.
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5 — Nas restantes licenças, o trabalhador que pretenda
regressar ao serviço e cujo posto de trabalho se encontre
ocupado, deve aguardar a previsão, no mapa de pessoal, de
um posto de trabalho não ocupado, podendo candidatar-se
a procedimento concursal para outro órgão ou serviço para
o qual reúna os requisitos exigidos.
6 — Ao regresso antecipado do trabalhador em gozo
de licença sem remuneração é aplicável o disposto no
número anterior.

a apresentar para concessão da licença ou para o regresso,
da sua situação face à organização internacional, mediante
documento comprovativo a emitir pela mesma.

Artigo 282.º

Acordo de pré-reforma

Licença sem remuneração para acompanhamento
do cônjuge colocado no estrangeiro

1 — O trabalhador tem direito a licença sem remuneração para acompanhamento do respetivo cônjuge, quando
este, tenha ou não a qualidade de trabalhador em funções
públicas, for colocado no estrangeiro por período de tempo
superior a 90 dias ou indeterminado, em missões de defesa
ou representação de interesses do País ou em organizações
internacionais de que Portugal seja membro.
2 — A licença é concedida pelo dirigente competente, a
requerimento do interessado, devidamente fundamentado.
3 — À licença prevista na presente subsecção aplica-se o disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 281.º, se tiver sido
concedida por período inferior a dois anos, e o disposto no
n.º 5 do mesmo artigo, se tiver sido concedida por período
igual ou superior àquele.
4 — A licença tem a mesma duração que a da colocação
do cônjuge no estrangeiro, podendo iniciar-se em data
posterior à do início das funções do cônjuge no estrangeiro,
desde que o interessado alegue conveniência nesse sentido
ou antecipar-se o regresso a pedido do trabalhador.
5 — Finda a colocação do cônjuge no estrangeiro, o
trabalhador pode requerer ao dirigente máximo do respetivo serviço o regresso à atividade, no prazo de 90 dias, a
contar da data do termo da situação de colocação daquele
no estrangeiro.
6 — Caso o trabalhador não requeira o regresso à atividade nos termos do número anterior, presume-se a sua
vontade de extinguir o vínculo de emprego público por
denúncia ou exoneração a pedido do trabalhador.
Artigo 283.º
Licença sem remuneração para exercício de funções
em organismos internacionais

1 — A licença sem remuneração para exercício de funções em organismos internacionais pode ser concedida por
despacho dos membros do Governo responsáveis pela área
dos negócios estrangeiros e pelo serviço a que pertence
o trabalhador revestindo, conforme os casos, uma das
seguintes modalidades:
a) Licença para o exercício de funções com caráter precário ou experimental, com vista a uma integração futura
no respetivo organismo;
b) Licença para o exercício de funções em quadro de
organismo internacional.
2 — A licença prevista na alínea a) do número anterior
tem a duração do exercício de funções com caráter precário
ou experimental para que foi concedida.
3 — A licença prevista na alínea b) do n.º 1 é concedida
pelo período de exercício de funções.
4 — O exercício de funções nos termos do presente artigo implica que o interessado faça prova, no requerimento

SUBSECÇÃO IV

Pré-reforma

Artigo 284.º
1 — Considera-se pré-reforma a situação de redução ou
de suspensão da prestação do trabalho em que o trabalhador
com idade igual ou superior a 55 anos mantém o direito a
receber do empregador público uma prestação pecuniária
mensal até à data da verificação de qualquer das situações
previstas no n.º 1 do artigo 287.º
2 — A situação de pré-reforma constitui-se por acordo
entre o empregador público e o trabalhador e depende da
prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública.
3 — Do acordo de pré-reforma devem constar as seguintes indicações:
a) Data de início da situação de pré-reforma;
b) Montante da prestação de pré-reforma;
c) Forma de organização do tempo de trabalho, no caso
de redução da prestação de trabalho.
4 — O empregador público deve remeter o acordo de
pré-reforma à segurança social ou, sendo o caso, à Caixa
Geral de Aposentações, I.P., conjuntamente com a folha
de remunerações relativa ao mês da sua entrada em vigor.
Artigo 285.º
Direitos do trabalhador

1 — O trabalhador em situação de pré-reforma tem os
direitos constantes do acordo celebrado com o empregador
público, sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes.
2 — O trabalhador em situação de pré-reforma pode
desenvolver outra atividade profissional remunerada, nos
termos previstos nos artigos 19.º a 24.º
Artigo 286.º
Prestação de pré-reforma

1 — Na situação de pré-reforma que corresponda à redução da prestação do trabalho, a prestação de pré-reforma
é fixada com base na última remuneração auferida pelo
trabalhador, em proporção do período normal de trabalho
semanal acordado.
2 — A prestação referida no número anterior é atualizada anualmente em percentagem igual à do aumento de
remuneração de que o trabalhador beneficiaria se estivesse
no pleno exercício das suas funções.
3 — No caso de falta de pagamento pontual da prestação
de pré-reforma, se a mora se prolongar por mais de 30 dias,
o trabalhador tem direito a retomar o pleno exercício de
funções, sem prejuízo da sua antiguidade, ou a resolver o
contrato, com direito à indemnização prevista nos n.os 2 e
3 do artigo seguinte.
4 — As regras para a fixação da prestação a atribuir
na situação de pré-reforma que corresponda à suspensão
da prestação de trabalho são fixadas por decreto regulamentar.
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Artigo 287.º

Artigo 290.º

Extinção da situação de pré-reforma

Direitos e deveres do empregador público e do trabalhador
decorrentes da extinção do vínculo

1 — A situação de pré-reforma extingue-se:
a) Com a passagem à situação de pensionista, por limite
de idade ou invalidez;
b) Com o regresso ao pleno exercício de funções, por
acordo entre o trabalhador e o empregador público ou nos
termos do artigo anterior;
c) Com a cessação do contrato.
2 — Sempre que a extinção da situação de pré-reforma
resulte de cessação do contrato que conferisse ao trabalhador direito a indemnização ou compensação, caso estivesse
no pleno exercício das suas funções, aquele tem direito a
uma indemnização correspondente ao montante das prestações de pré-reforma até à idade legal de reforma.
3 — A indemnização referida no número anterior tem
por base a última prestação de pré-reforma devida à data
da cessação do contrato.
4 — O trabalhador em situação de pré-reforma é considerado requerente da reforma ou aposentação por velhice
logo que complete a idade legal, salvo se até essa data tiver
ocorrido a extinção da situação de pré-reforma.
CAPÍTULO IX

1 — Extinto o vínculo, o empregador público deve entregar ao trabalhador um certificado de trabalho, indicando
as datas de admissão e de saída, bem como o cargo ou
cargos que desempenhou.
2 — O certificado não pode conter quaisquer outras
referências, salvo pedido do trabalhador nesse sentido.
3 — Além do certificado de trabalho, o empregador
público é obrigado a entregar ao trabalhador outros documentos destinados a fins oficiais que por aquele devam ser
emitidos e que este solicite, designadamente os previstos
na legislação de proteção social.
4 — Extinto o vínculo, o trabalhador deve devolver
imediatamente ao empregador público os instrumentos
de trabalho e quaisquer outros objetos que sejam pertença
deste, sob pena de incorrer em responsabilidade civil pelos
danos causados.
5 — Cessada a comissão de serviço, o trabalhador regressa à situação jurídico-funcional de que era titular,
quando constituída e consolidada por tempo indeterminado, ou cessa o vínculo de emprego público, havendo
lugar ao pagamento de indemnização quando prevista em
lei especial.
SECÇÃO II

Extinção do vínculo

Causas de extinção comuns

SECÇÃO I

SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Caducidade do vínculo de emprego público

Artigo 288.º

Artigo 291.º

Proibição de despedimento ou demissão sem justa causa

Situações de caducidade

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

O vínculo de emprego público caduca, nomeadamente,
nos seguintes casos:

Artigo 289.º
Formas de extinção do vínculo de emprego público

1 — Sem prejuízo de outras formas de extinção, são
causas comuns de extinção do vínculo de emprego público
as seguintes:
a) Caducidade;
b) Acordo;
c) Extinção por motivos disciplinares;
d) Extinção pelo trabalhador com aviso prévio;
e) Extinção pelo trabalhador com justa causa.
2 — É causa específica de cessação do contrato de trabalho em funções públicas a extinção do vínculo na sequência
de processo de requalificação de trabalhadores em caso de
reorganização de serviços ou racionalização de efetivos na
Administração Pública em conformidade com o disposto
no n.º 2 do artigo 245.º
3 — É causa específica de cessação da comissão
de serviço a denúncia pelo trabalhador ou pelo empregador.
4 — Na falta de disposição legal em contrário, a comissão de serviço pode ser denunciada com a antecedência
mínima de 30 dias.

a) Com a verificação do seu termo;
b) Em caso de impossibilidade superveniente, absoluta
e definitiva de o trabalhador prestar o seu trabalho;
c) Com a reforma ou aposentação do trabalhador, por
velhice ou invalidez, ou, em qualquer caso, quando o trabalhador completar 70 anos de idade.
Artigo 292.º
Reforma ou aposentação por velhice ou invalidez

1 — O vínculo de emprego público caduca pela reforma
ou aposentação do trabalhador, por velhice ou invalidez,
ou, em qualquer caso, quando o trabalhador complete
70 anos de idade.
2 — A caducidade do vínculo verifica-se decorridos
30 dias sobre o conhecimento, por ambas as partes, da
reforma ou aposentação do trabalhador por velhice ou
invalidez.
Artigo 293.º
Caducidade do contrato de trabalho em funções
públicas a termo certo

1 — O contrato de trabalho em funções públicas a termo
certo caduca no final do prazo estipulado, desde que o
empregador público ou o trabalhador não comuniquem,
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por escrito, até 30 dias antes de o prazo expirar, a vontade
de o renovar.
2 — Caso o empregador público comunique a vontade de renovar o contrato nos termos do número anterior,
presume-se o acordo do trabalhador, se, no prazo de sete
dias úteis, este não manifestar por escrito vontade em
contrário.
3 — Exceto quando decorra da vontade do trabalhador, a caducidade do contrato a termo certo confere ao
trabalhador o direito a uma compensação, calculada nos
termos previstos no Código do Trabalho para os contratos
a termo certo.

3 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da Administração Pública podem, previamente à autorização prevista no número anterior, requerer à entidade gestora da requalificação a avaliação da
possibilidade de colocação do trabalhador em posto de
trabalho compatível com a sua categoria, experiência e
qualificações profissionais, noutro órgão ou serviço da
Administração Pública.
4 — Quando o trabalhador se encontre integrado na
carreira de assistente operacional ou de assistente técnico,
é dispensada a autorização prevista no n.º 2, observados
os requisitos enunciados no n.º 1.

Artigo 294.º

Artigo 296.º

Caducidade do contrato de trabalho em funções
públicas a termo incerto

Compensação pela extinção por acordo

1 — O contrato de trabalho em funções públicas a termo
incerto caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo,
o empregador público comunique ao trabalhador a data da
cessação do contrato, com a antecedência mínima de sete,
30 ou 60 dias, conforme o contrato tenha durado até seis
meses, de seis meses até dois anos ou por período superior,
respetivamente.
2 — Tratando-se da situação prevista na alínea i) do
n.º 1 do artigo 57.º, que dê lugar à contratação de vários
trabalhadores, a comunicação a que se refere o número
anterior deve ser feita, sucessivamente, a partir da verificação da diminuição gradual da respetiva ocupação, com
a aproximação da conclusão do projeto para o desenvolvimento do qual foram contratados.
3 — A falta da comunicação a que se refere o n.º 1
implica para o empregador público o pagamento da remuneração correspondente ao período de aviso prévio
em falta.
4 — A caducidade do contrato confere ao trabalhador
o direito a uma compensação calculada nos termos previstos no Código do Trabalho para os contratos a termo
incerto.
SUBSECÇÃO II

Extinção por acordo

Artigo 295.º
Acordo de cessação do vínculo de emprego público

1 — O vínculo de emprego público pode cessar por
acordo entre o trabalhador e o empregador público, observados os seguintes requisitos:
a) Comprovada obtenção de ganhos de eficiência e a
redução permanente de despesa para o empregador público,
designadamente pela demonstração de que o trabalhador
não requer substituição;
b) Demonstração da existência de disponibilidade orçamental, no ano da cessação, para suportar a despesa
inerente à compensação a atribuir ao trabalhador.
2 — A celebração de acordo de cessação nos termos do
número anterior depende de prévia autorização dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e
da Administração Pública e do membro do Governo que
exerça poderes de direção, superintendência ou tutela sobre
o empregador público.

1 — O acordo de cessação deve discriminar as quantias
pagas a título de compensação pela extinção do vínculo e,
sendo caso disso, as decorrentes de créditos já vencidos
ou exigíveis em virtude dessa extinção.
2 — Salvo regime especial, a compensação a atribuir ao
trabalhador no âmbito do acordo de cessação do vínculo
corresponde, no máximo, a 20 dias de remuneração base
por cada ano completo de antiguidade e é determinada do
seguinte modo:
a) O valor diário de remuneração base é o resultante
da divisão por 30 da remuneração base mensal auferida
pelo trabalhador;
b) Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente;
c) O montante global da compensação não pode ser
superior a 100 vezes a RMMG, sem prejuízo do previsto
nos números seguintes;
d) O montante global da compensação não pode ser
superior ao montante das remunerações base a auferir pelo
trabalhador até à idade legal de reforma ou aposentação.
3 — Na situação em que o trabalhador reúna as condições para aceder ao mecanismo legal de antecipação
da aposentação, no âmbito do regime de proteção social
convergente ou ao abrigo de regime de flexibilização ou
de antecipação da idade de pensão de velhice no regime
geral de segurança social, o acordo de cessação carece de
demonstração de redução efetiva de despesa e da autorização prévia do membro do Governo responsável pela
área das finanças.
4 — A extinção do vínculo de emprego público por
acordo impede o trabalhador de constituir um vínculo de
trabalho em funções públicas, em qualquer modalidade,
com os órgãos e serviços da administração direta e indireta
do Estado, da administração regional e da administração
autárquica, incluindo as respetivas entidades públicas empresariais, e com os outros órgãos do Estado, pelo período
correspondente ao quádruplo dos meses da compensação percebida, calculado com aproximação por excesso.
5 — Os membros do Governo responsáveis pelas áreas
das finanças e da Administração Pública e o membro do
Governo que exerça poderes de direção, superintendência
ou tutela podem, por portaria, regulamentar programas sectoriais de redução de efetivos, por recurso à celebração de
acordo de cessação de contrato, estabelecendo os requisitos
e as condições específicas a aplicar nesses programas, as
quais devem ser objeto de negociação prévia com as organizações sindicais representativas dos trabalhadores.
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SUBSECÇÃO III

Extinção por motivos disciplinares

Artigo 297.º
Fundamento do despedimento ou demissão
por motivo disciplinar

1 — O vínculo de emprego público pode cessar em caso
de infração disciplinar que inviabilize a sua manutenção.
2 — A extinção do vínculo prevista no número anterior
opera por despedimento ou demissão, respetivamente nas
modalidades de contrato de trabalho em funções públicas
e de nomeação.
3 — Constituem infração disciplinar que inviabiliza a
manutenção do vínculo, nomeadamente, os comportamentos do trabalhador que:
a) Agrida, injurie ou desrespeite gravemente superior
hierárquico, colega, subordinado ou terceiro, em serviço
ou nos locais de serviço;
b) Pratique atos de grave insubordinação ou indisciplina
ou incite à sua prática;
c) No exercício das suas funções, pratique atos manifestamente ofensivos das instituições e princípios consagrados
na Constituição;
d) Pratique ou tente praticar qualquer ato que lese ou
contrarie os superiores interesses do Estado em matéria de
relações internacionais;
e) Volte a praticar os factos referidos nas alíneas c), h)
e i) do artigo 186.º;
f) Dolosamente participe infração disciplinar supostamente cometida por outro trabalhador;
g) Dentro do mesmo ano civil, dê cinco faltas seguidas
ou 10 interpoladas sem justificação;
h) Cometa reiterada violação do dever de zelo, indiciada
em processo de averiguações instaurado após a obtenção
de duas avaliações de desempenho negativas consecutivas;
i) Divulgue informação que, nos termos legais, não
deva ser divulgada;
j) Em resultado da função que exerce, solicite ou aceite,
direta ou indiretamente, dádivas, gratificações, participação em lucro ou outras vantagens patrimoniais, ainda
que sem o fim de acelerar ou retardar qualquer serviço ou
procedimento;
k) Comparticipe em oferta ou negociação de emprego
público;
l) Seja encontrado em alcance ou desvio de dinheiros
públicos;
m) Tome parte ou tenha interesse, diretamente ou por
interposta pessoa, em qualquer contrato celebrado ou a
celebrar por qualquer órgão ou serviço;
n) Com intenção de obter, para si ou para terceiro, benefício económico ilícito, falte aos deveres funcionais, não
promovendo atempadamente os procedimentos adequados,
ou lese, em negócio jurídico ou por mero ato material,
designadamente por destruição, adulteração ou extravio
de documentos ou por viciação de dados para tratamento
informático, os interesses patrimoniais que, no todo ou em
parte, lhe cumpre, em razão das suas funções, administrar,
fiscalizar, defender ou realizar;
o) Autorize o exercício de qualquer atividade remunerada nas modalidades que estão vedadas aos trabalhadores
que, colocados em situação de requalificação, se encontrem
no gozo de licença extraordinária.

4 — Tornando-se inviável a manutenção da relação
funcional, as penas de demissão e de despedimento por
facto imputável ao trabalhador são ainda aplicáveis aos
trabalhadores que, encontrando-se em situação de requalificação, exerçam qualquer atividade remunerada fora dos
casos previstos na lei.
Artigo 298.º
Procedimento para despedimento ou demissão

A aplicação da sanção de despedimento ou demissão
pelo empregador público é obrigatoriamente precedida do
procedimento disciplinar previsto na presente lei.
Artigo 299.º
Impugnação judicial do despedimento ou demissão

1 — A ação de impugnação do despedimento ou demissão tem de ser proposta no prazo de um ano sobre a data
de produção de efeitos da extinção do vínculo.
2 — A providência cautelar que visa a suspensão do
despedimento ou demissão deve ser requerida no prazo
de 30 dias a contar da data de produção de efeitos da
extinção do vínculo.
Artigo 300.º
Invalidade do despedimento ou da demissão

1 — Sendo anulada ou declarada nula a sanção de despedimento disciplinar ou de demissão, o órgão ou serviço
é condenado:
a) A indemnizar o trabalhador por todos os danos, patrimoniais e não patrimoniais, causados;
b) A reconstituir a situação jurídico-funcional atual hipotética do trabalhador.
2 — O trabalhador tem ainda direito a receber a remuneração que deixou de auferir desde a data de produção
de efeitos do ato de aplicação da sanção até ao trânsito em
julgado da decisão judicial.
3 — Ao montante apurado nos termos do número anterior deduzem-se:
a) As importâncias que o trabalhador tenha comprovadamente obtido com a extinção do vínculo de emprego
público e que não receberia se não fosse a sanção aplicada;
b) O montante do subsídio de desemprego eventualmente auferido pelo trabalhador, devendo o órgão ou serviço entregar essa quantia à segurança social;
c) O montante da remuneração respeitante ao período
decorrido desde a data de produção de efeitos da extinção
do vínculo até 30 dias antes da data da sua impugnação
judicial, quando esta não tenha tido lugar nos 30 dias subsequentes àquela data de produção de efeitos.
Artigo 301.º
Indemnização em substituição da reconstituição da situação

1 — Em alternativa à reconstituição da sua situação
jurídico-funcional atual hipotética, o trabalhador pode
optar, até à data da decisão jurisdicional, pelo recebimento
da indemnização prevista no número seguinte.
2 — A indemnização prevista no número anterior é
fixada pelo tribunal, entre 15 e 45 dias por cada ano completo ou fração de exercício de funções públicas, atendendo
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ao valor da retribuição e ao grau de ilicitude, e com o
valor mínimo correspondente a três remunerações base
mensais.
3 — Quando a sanção seja a de cessação da comissão
de serviço, ao valor previsto no número anterior acresce
uma remuneração base mensal por cada mês completo, ou
respetiva proporção no caso de fração de mês, que faltasse
para o termo da comissão de serviço, com um mínimo
correspondente a três remunerações base mensais.
4 — O tempo decorrido desde a data de produção de
efeitos da sanção até ao trânsito em julgado da decisão
jurisdicional é considerado exercício de funções públicas,
para efeitos do disposto nos números anteriores.
5 — Efetuada a opção referida no n.º 1, o tribunal deve
condenar o órgão ou serviço em conformidade.
Artigo 302.º
Regras especiais relativas ao contrato a termo

1 — Ao contrato a termo aplicam-se as regras gerais
de cessação do contrato, com as alterações constantes do
número seguinte.
2 — Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador público é condenado:
a) No pagamento da indemnização pelos prejuízos
causados, não devendo o trabalhador receber uma compensação inferior à importância correspondente ao valor
das remunerações que deixou de auferir desde a data do
despedimento até ao termo certo ou incerto do contrato,
ou até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal, se
aquele termo ocorrer posteriormente;
b) Na reintegração do trabalhador, sem prejuízo da sua
categoria, caso o termo ocorra depois do trânsito em julgado da decisão do tribunal.
SUBSECÇÃO IV

Extinção pelo trabalhador com aviso prévio

Artigo 303.º
Modalidades de extinção

A extinção do vínculo de emprego público por iniciativa
do trabalhador com aviso prévio é feita por denúncia ou
exoneração a pedido do trabalhador, consoante o trabalhador seja titular de um contrato de trabalho em funções
públicas ou de um vínculo de nomeação, respetivamente.
Artigo 304.º
Denúncia do contrato de trabalho em funções públicas

1 — O trabalhador pode denunciar o contrato independentemente de justa causa, mediante comunicação escrita
enviada ao empregador público com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, conforme tenha, respetivamente,
até dois anos ou mais de dois anos de antiguidade no órgão
ou serviço.
2 — Sendo o contrato a termo, o trabalhador que se pretenda desvincular antes do decurso do prazo acordado deve
avisar o empregador público com a antecedência mínima
de 30 dias, se o contrato tiver duração igual ou superior a
seis meses, ou de 15 dias, se for de duração inferior.
3 — No caso de contrato a termo incerto, para o cálculo
do prazo de aviso prévio a que se refere o número anterior
atende-se ao tempo de duração efetiva do contrato.

Artigo 305.º
Exoneração a pedido do trabalhador

A nomeação definitiva cessa por exoneração do trabalhador, que produz efeitos no trigésimo dia a contar da data
da apresentação do respetivo requerimento escrito, exceto
quando o empregador público e o trabalhador acordem
diferentemente.
Artigo 306.º
Falta de cumprimento dos prazos de aviso prévio

Se o trabalhador não cumprir, total ou parcialmente, os
prazos de aviso prévio estabelecidos nos artigos anteriores,
fica obrigado a pagar ao empregador público uma indemnização de valor igual à remuneração base correspondente ao
período de aviso em falta, sem prejuízo da responsabilidade
civil pelos danos eventualmente causados.
SUBSECÇÃO V

Extinção pelo trabalhador com justa causa

Artigo 307.º
Justa causa de extinção do vínculo de emprego público

1 — Ocorrendo justa causa, pode o trabalhador extinguir
imediatamente o vínculo de emprego público.
2 — Constituem justa causa de extinção do vínculo pelo
trabalhador, nomeadamente, os seguintes comportamentos
do empregador público:
a) Falta culposa de pagamento pontual da remuneração;
b) Violação culposa das garantias legais ou convencionais do trabalhador;
c) Aplicação de sanção ilegal;
d) Falta culposa de condições de segurança, higiene e
saúde no trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do
trabalhador;
f) Ofensas à integridade física ou moral, liberdade, honra
ou dignidade do trabalhador, puníveis por lei, praticadas
pelo empregador público ou seu representante legítimo.
3 — Constituem ainda justa causa de extinção do vínculo pelo trabalhador, os seguintes factos:
a) Necessidade de cumprimento de obrigações legais
incompatíveis com a continuação do vínculo;
b) Alteração substancial e duradoura das condições de
trabalho no exercício legítimo de poderes do empregador
público;
c) Falta não culposa de pagamento pontual da remuneração.
4 — Para apreciação da justa causa deve atender-se ao
grau de lesão dos interesses do trabalhador e às demais
circunstâncias que no caso se mostrem relevantes.
Artigo 308.º
Procedimento

1 — A declaração de extinção do vínculo pelo trabalhador deve ser feita por escrito, com indicação sucinta
dos factos que a justificam, nos 30 dias subsequentes ao
conhecimento desses factos.
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2 — Se o fundamento da extinção for o da alínea a)
do n.º 3 do artigo anterior, o trabalhador deve notificar o
empregador público logo que possível.

Artigo 312.º
Compensação pela cessação do contrato

1 — A extinção do vínculo com fundamento nos factos
previstos no n.º 2 do artigo 307.º confere ao trabalhador
o direito a uma indemnização, a determinar entre 30 e
60 dias de remuneração base auferida pelo trabalhador por
cada ano completo de antiguidade no exercício de funções
públicas, mas nunca podendo ser inferior a três meses de
remuneração base.
2 — No caso de fração de ano de antiguidade, o valor
da indemnização é calculado proporcionalmente.
3 — No caso de contrato a termo, a indemnização prevista nos números anteriores não pode ser inferior à quantia
correspondente às remunerações vincendas.

1 — A cessação do contrato de trabalho em funções
públicas ao abrigo da presente subsecção confere ao trabalhador o direito a uma compensação calculada nos termos
do Código do Trabalho.
2 — A compensação a que se refere o número anterior
é calculada com base na remuneração base do trabalhador
auferida antes da redução imposta pela situação de requalificação em que se encontrava.
3 — O pagamento da compensação prevista na presente
secção é assegurado pela Secretaria-Geral do Ministério
das Finanças, nos termos do Decreto-Lei n.º 74/70, de 2
de março, alterado pelos Decretos-Leis n.os 793/76, de 5 de
novembro, 275-A/93, de 9 de agosto, e 503/99, de 20 de
novembro, e pela Lei n.º 67-A/2007, de 31 de dezembro,
quando se trate de trabalhadores oriundos de serviços da
administração direta e indireta do Estado.

Artigo 310.º

Artigo 313.º

Impugnação da declaração de extinção do vínculo

Ilicitude da cessação do contrato de trabalho
em funções públicas

Artigo 309.º
Indemnização devida ao trabalhador

1 — A ilicitude da extinção do vínculo pode ser declarada judicialmente em ação intentada pelo empregador
público no prazo de um ano, a contar da data da declaração.
2 — Na ação em que for apreciada a ilicitude da extinção do vínculo apenas são atendíveis para a justificar
os factos constantes da comunicação referida no n.º 1 do
artigo 308.º
3 — No caso de ter sido impugnada a extinção do vínculo, com base em ilicitude do procedimento previsto no
n.º 1 do artigo 308.º, o trabalhador pode corrigir o vício
até ao termo do prazo para contestar, não se aplicando, no
entanto, este regime mais de uma vez.
4 — Não se provando a justa causa de extinção do vínculo, o empregador público tem direito a indemnização
pelos prejuízos causados, não inferior ao montante calculado nos termos do artigo 306.º

O regime da apreciação judicial do despedimento ou
demissão é aplicável ao ato que declara a cessação do
contrato de trabalho em funções públicas na sequência de
processo de requalificação.

PARTE III
Direito coletivo

TÍTULO I
Estruturas de representação
coletiva dos trabalhadores
CAPÍTULO I
Disposições gerais

SECÇÃO III
Cessação do contrato de trabalho em funções públicas
na sequência de processo
de reorganização de serviços e racionalização de efetivos

Artigo 311.º
Procedimento

1 — O contrato de trabalho em funções públicas cessa
na sequência de processo de reorganização de serviços ou
de racionalização de efetivos realizado nos termos da presente lei, se, após o decurso da primeira fase do processo de
requalificação, o trabalhador não abrangido pela segunda
fase não tiver reiniciado funções em órgão ou serviço.
2 — Esgotado o período de requalificação sem reinício
de funções, o trabalhador é notificado da declaração emitida pela entidade gestora do sistema de requalificação da
inexistência de outros postos de trabalho compatíveis com
a sua categoria ou qualificação profissional.
3 — O contrato de trabalho cessa no prazo de 30 dias,
a contar da notificação referida no número anterior.

Artigo 314.º
Representação coletiva dos trabalhadores
em funções públicas

1 — Os trabalhadores em funções públicas têm o direito
de criar estruturas de representação coletiva para defesa
dos seus direitos e interesses, nomeadamente comissões
de trabalhadores e associações sindicais, sem prejuízo das
restrições estabelecidas em lei especial.
2 — Às estruturas de representação coletiva dos trabalhadores em funções públicas é aplicável o regime do
Código do Trabalho, com as necessárias adaptações e as
especificidades constantes da presente lei.
Artigo 315.º
Crédito de horas dos representantes dos trabalhadores

Os trabalhadores em funções públicas eleitos para as
estruturas de representação coletiva dos trabalhadores
beneficiam de crédito de horas, nos termos previstos no
Código do Trabalho e na presente lei.
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Artigo 316.º
Faltas

1 — As ausências dos trabalhadores eleitos para as estruturas de representação coletiva no desempenho das suas
funções e que excedam o crédito de horas consideram-se
faltas justificadas e contam, salvo para efeito de remuneração, como tempo de serviço efetivo.
2 — Relativamente aos delegados sindicais, apenas se
consideram justificadas, para além das que correspondam
ao gozo do crédito de horas, as ausências motivadas pela
prática de atos necessários e inadiáveis no exercício das
suas funções, as quais contam, salvo para efeito de remuneração, como tempo de serviço efetivo.
3 — As ausências a que se referem os números anteriores são comunicadas, pelo trabalhador ou estrutura
de representação coletiva em que se insere, por escrito,
com um dia de antecedência, com referência às datas e ao
número de dias de que os respetivos trabalhadores necessitam para o exercício das suas funções, ou, em caso de
impossibilidade de previsão, nas 48 horas imediatas ao
primeiro dia de ausência.
4 — A inobservância do disposto no número anterior
torna as faltas injustificadas.
Artigo 317.º
Proteção em caso de procedimento disciplinar,
despedimento ou demissão

1 — A suspensão preventiva de trabalhador eleito para
as estruturas de representação coletiva não obsta a que
o mesmo possa ter acesso aos locais e atividades que se
compreendam no exercício normal dessas funções.
2 — Na pendência de processo para apuramento de
responsabilidade disciplinar, civil ou criminal, com fundamento em exercício abusivo de direitos na qualidade
de membro de estrutura de representação coletiva dos
trabalhadores, aplica-se ao trabalhador visado o disposto
no número anterior.
3 — O despedimento ou demissão de trabalhador candidato a corpos sociais das associações sindicais, bem como
do que exerça ou haja exercido funções nos mesmos corpos
sociais há menos de três anos, presume-se feito sem justa
causa ou motivo justificativo.
4 — No caso de o trabalhador despedido ou demitido
ser representante sindical ou membro de comissão de trabalhadores, tendo sido interposta providência cautelar de
suspensão do despedimento ou demissão, esta só não é
decretada se o tribunal concluir pela existência de probabilidade séria de verificação da justa causa ou do motivo
justificativo invocados.
5 — As ações que tenham por objeto litígios relativos
ao despedimento ou demissão dos trabalhadores referidos
no número anterior têm natureza urgente.
6 — Em caso de ilicitude do despedimento ou demissão de trabalhador membro de estrutura de representação
coletiva, este tem o direito de optar entre a reintegração no
órgão ou serviço e uma indemnização calculada nos termos
previstos na presente lei ou estabelecida em instrumento
de regulamentação coletiva de trabalho, nunca inferior à
remuneração base correspondente a seis meses.
Artigo 318.º
Proteção em caso de mobilidade

1 — Os trabalhadores eleitos para as estruturas de representação coletiva, bem como na situação de candidatos, até

dois anos após o fim do respetivo mandato, não podem ser
mudados de local de trabalho sem o seu acordo expresso
e sem audição da estrutura a que pertencem.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando a mudança de local de trabalho resultar da mudança
de instalações do órgão ou serviço ou decorrer de normas
legais aplicáveis a todos os seus trabalhadores.
Artigo 319.º
Informações confidenciais

1 — O membro de estrutura de representação coletiva
dos trabalhadores não pode revelar aos trabalhadores ou
a terceiros informações que tenha recebido, no âmbito de
direito de informação ou consulta, e que sejam de acesso
restrito nos termos do disposto no regime de acesso aos
documentos administrativos ou diploma especial.
2 — O dever de confidencialidade mantém-se após a
cessação do mandato de membro de estrutura de representação coletiva dos trabalhadores.
CAPÍTULO II
Comissões de trabalhadores
SECÇÃO I
Disposições gerais sobre comissões de trabalhadores

Artigo 320.º
Princípios gerais relativos a comissões, subcomissões
e comissões coordenadoras

1 — Os trabalhadores têm direito de criar, em cada
empregador público, uma comissão de trabalhadores, para
defesa dos seus interesses e para o exercício dos direitos
previstos na Constituição e na lei.
2 — Nos empregadores públicos com estabelecimentos
periféricos ou unidades orgânicas desconcentradas podem
ser criadas subcomissões de trabalhadores.
3 — Podem ser criadas comissões coordenadoras para
articulação de atividades das comissões de trabalhadores constituídas em diferentes empregadores públicos do
mesmo ministério ou de vários ministérios que prossigam
atribuições de natureza análoga, bem como para o desempenho de outros direitos consignados na lei.
Artigo 321.º
Número de membros de comissão de trabalhadores,
comissão coordenadora ou subcomissão

1 — O número de membros da comissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Em empregadores públicos com menos de 50 trabalhadores, dois;
b) Em empregadores públicos com 50 a 200 trabalhadores, três;
c) Em empregadores públicos com 201 a 500 trabalhadores, três a cinco;
d) Em empregadores públicos com 501 a 1 000 trabalhadores, cinco a sete;
e) Em empregadores públicos com mais de 1 000 trabalhadores, sete a 11.
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2 — O número de membros da subcomissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Nos estabelecimentos ou unidades orgânicas com
50 a 200 trabalhadores, três;
b) Nos estabelecimentos ou unidades orgânicas com
mais de 200 trabalhadores, cinco.
3 — Nos estabelecimentos ou unidades orgânicas com
menos de 50 trabalhadores, a função da subcomissão de
trabalhadores é assegurada por um só membro.
4 — O número de membros da comissão coordenadora
não pode exceder o número das comissões de trabalhadores
que a mesma coordena, nem o máximo de 11 membros.
Artigo 322.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho
convocada por comissão de trabalhadores

A realização de reunião de trabalhadores no local de
trabalho, convocada por comissão de trabalhadores, bem
como o respetivo procedimento, observam o disposto no
Código do Trabalho.
Artigo 323.º
Crédito de horas de membros das comissões

1 — Para o exercício da sua atividade, o membro das
seguintes estruturas tem direito ao seguinte crédito mensal
de horas:
a) Subcomissões de trabalhadores, oito horas;
b) Comissões de trabalhadores, 25 horas;
c) Comissões coordenadoras, 20 horas.
2 — Nos órgãos ou serviços com menos de 50 trabalhadores, o crédito de horas referido no número anterior
é reduzido a metade.
3 — Nos órgãos ou serviços com mais de 1 000 trabalhadores, a comissão de trabalhadores pode deliberar,
por unanimidade, redistribuir pelos seus membros um
montante global correspondente à soma dos créditos de
horas de todos eles, com o limite individual de 40 horas
mensais.
4 — Os membros das estruturas referidas no n.º 1 estão
obrigados, para além do limite aí estabelecido, e ressalvado o disposto nos n.os 2 e 3, à prestação de trabalho nas
condições normais.
5 — Não pode haver lugar a cumulação de crédito de
horas pelo facto de um trabalhador pertencer a mais de
uma das estruturas referidas no n.º 1.
SECÇÃO II
Direitos das comissões de trabalhadores
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 324.º
Direitos da comissão e subcomissão de trabalhadores

1 — A comissão de trabalhadores tem direito,
nomeadamente, a:
a) Receber todas as informações necessárias ao exercício da sua atividade;

b) Exercer o controlo de gestão nos respetivos empregadores públicos;
c) Participar nos procedimentos relativos aos trabalhadores, no âmbito dos processos de reorganização de
órgãos ou serviços;
d) Participar na elaboração da legislação do trabalho,
diretamente ou por intermédio das respetivas comissões
coordenadoras.
2 — As subcomissões de trabalhadores podem exercer
estes direitos, nos termos previstos no Código do Trabalho.
Artigo 325.º
Reuniões da comissão de trabalhadores com o dirigente
máximo ou órgão de direção do órgão ou serviço

1 — A comissão de trabalhadores tem o direito de reunir
periodicamente com o dirigente máximo do serviço ou com
o órgão de direção do empregador público para discussão
e análise dos assuntos relacionados com o exercício dos
seus direitos, devendo realizar-se, pelo menos, uma reunião
em cada mês.
2 — Da reunião referida no número anterior é lavrada
ata, elaborada pelo órgão ou serviço, que deve ser assinada
por todos os presentes.
3 — O disposto nos números anteriores aplica-se igualmente às subcomissões de trabalhadores, em relação aos
dirigentes dos respetivos estabelecimentos periféricos ou
unidades orgânicas desconcentradas.
SUBSECÇÃO II

Informação e consulta

Artigo 326.º
Conteúdo do direito a informação

A comissão de trabalhadores tem direito de informação
sobre:
a) Plano e relatório de atividades;
b) Orçamento;
c) Gestão dos recursos humanos, em função dos mapas
de pessoal;
d) Prestação de contas, incluindo balancetes, contas de
gerência e relatórios de gestão.
e) Projetos de reorganização do órgão ou serviço.
Artigo 327.º
Obrigatoriedade de parecer prévio

Sem prejuízo dos pareceres obrigatórios previstos noutros diplomas, designadamente em matéria de balanço
social e estatuto disciplinar, têm de ser obrigatoriamente
precedidos de parecer escrito da comissão de trabalhadores
os seguintes atos do empregador público:
a) Regulação da utilização de equipamento tecnológico
para vigilância a distância no local de trabalho;
b) Tratamento de dados biométricos;
c) Elaboração de regulamentos internos do órgão ou
serviço;
d) Definição e organização dos horários de trabalho
aplicáveis a todos ou a parte dos trabalhadores do órgão
ou serviço;
e) Elaboração do mapa de férias dos trabalhadores do
órgão ou serviço;
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f) Quaisquer medidas de que resulte uma diminuição
substancial do número de trabalhadores do órgão ou serviço ou agravamento substancial das suas condições de
trabalho e, ainda, as decisões suscetíveis de desencadear
mudanças substanciais no plano da organização de trabalho
ou dos contratos.
SUBSECÇÃO III

Controlo de gestão do empregador público

Artigo 328.º
Finalidade e conteúdo do controlo de gestão

1 — O controlo de gestão visa promover o empenhamento responsável dos trabalhadores na vida do empregador público.
2 — No exercício do direito do controlo de gestão, a
comissão de trabalhadores pode:
a) Apreciar e emitir parecer sobre os orçamentos do
órgão ou serviço e respetivas alterações, bem como acompanhar a respetiva execução;
b) Promover a adequada utilização dos recursos técnicos, humanos e financeiros;
c) Promover, junto dos órgãos de direção e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria da
atividade do empregador público, designadamente nos
domínios dos equipamentos técnicos e da simplificação
administrativa;
d) Apresentar aos órgãos competentes do empregador
público sugestões, recomendações ou críticas tendentes à
qualificação inicial e à formação contínua dos trabalhadores e, em geral, à melhoria da qualidade de vida no trabalho
e das condições de segurança e saúde;
e) Defender, junto dos órgãos de direção e fiscalização
do empregador público e das autoridades competentes, os
legítimos interesses dos trabalhadores.
Artigo 329.º
Limites ao controlo de gestão

1 — O controlo de gestão nos empregadores públicos
não pode ser exercido em matérias sujeitas ao regime de
segredo previstos na lei.
2 — O controlo de gestão nos empregadores públicos
não pode ser exercido ainda em relação às seguintes atividades:
a) Defesa nacional;
b) Representação externa do Estado;
c) Informações de segurança;
d) Investigação criminal;
e) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
f) Inspeção.
3 — Excluem-se igualmente do controlo de gestão as
atividades que envolvam, por via direta ou delegada, competências dos órgãos de soberania, bem como das assembleias legislativas das regiões autónomas e dos governos
regionais.
4 — Os limites constantes deste artigo são igualmente
aplicáveis às comissões coordenadoras.

SECÇÃO III
Constituição e extinção da comissão de trabalhadores

Artigo 330.º
Disposição geral

A constituição, aprovação de estatutos e eleição de
comissão de trabalhadores segue, com as necessárias
adaptações, o disposto no Código do Trabalho, com as
especialidades constantes da presente secção.
Artigo 331.º
Registo

1 — As comissões e subcomissões de trabalhadores são
registadas no ministério responsável pela área da Administração Pública.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a comissão eleitoral deve, no prazo de 15 dias, a contar da data
do apuramento dos resultados eleitorais, requerer junto do
ministério responsável pela área da Administração Pública
o registo da constituição da comissão de trabalhadores e da
aprovação dos estatutos ou das suas alterações, juntando os
estatutos aprovados ou alterados, bem como cópias certificadas das atas da comissão eleitoral e das mesas de voto,
acompanhadas dos documentos de registo dos votantes.
3 — A comissão eleitoral deve, no prazo de 15 dias, a
contar da data do apuramento, requerer junto do ministério
responsável pela área da Administração Pública o registo
da eleição dos membros da comissão de trabalhadores e
das subcomissões de trabalhadores, juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem como das atas da
comissão eleitoral e das mesas de voto, acompanhadas
dos documentos de registo dos votantes.
4 — As comissões de trabalhadores que participaram na
constituição da comissão coordenadora devem, no prazo
de 15 dias, requerer junto do ministério responsável pela
área da Administração Pública o registo da constituição
da comissão coordenadora e da aprovação dos estatutos
ou das suas alterações, juntando os estatutos aprovados ou
alterados, bem como cópias certificadas da ata da reunião
em que foi constituída a comissão e do documento de
registo dos votantes.
5 — As comissões de trabalhadores que participaram
na eleição da comissão coordenadora devem, no prazo de
15 dias, requerer junto do ministério responsável pela área
da Administração Pública o registo da eleição dos membros
da comissão coordenadora, juntando cópias certificadas
das listas concorrentes, bem como da ata da reunião e do
documento de registo dos votantes.
6 — O ministério responsável pela área da Administração Pública regista, no prazo de 10 dias:
a) A constituição da comissão de trabalhadores e da
comissão coordenadora, bem como a aprovação dos respetivos estatutos ou das suas alterações;
b) A eleição dos membros da comissão de trabalhadores,
das subcomissões de trabalhadores e da comissão coordenadora e publica a respetiva composição.
Artigo 332.º
Publicação

1 — O ministério responsável pela área da Administração Pública procede à publicação na 2.ª série do Diário
da República:
a) Dos estatutos da comissão de trabalhadores e da
comissão coordenadora, ou das suas alterações;
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b) Da composição da comissão de trabalhadores, das
subcomissões de trabalhadores e da comissão coordenadora.
2 — A comissão de trabalhadores, a subcomissão ou a
comissão coordenadora só pode iniciar as suas atividades
depois da publicação dos estatutos e da respetiva composição, nos termos do número anterior.
Artigo 333.º
Controlo de legalidade da constituição
e dos estatutos das comissões

1 — Após o registo da constituição da comissão de
trabalhadores e da aprovação dos estatutos ou das suas
alterações, o ministério responsável pela área da Administração Pública remete, no prazo de oito dias, a contar
da publicação, cópias certificadas das atas da comissão
eleitoral e das mesas de voto, dos documentos de registo
dos votantes, dos estatutos aprovados ou alterados e do
requerimento de registo, bem como a apreciação fundamentada sobre a legalidade da constituição da comissão
de trabalhadores e dos estatutos ou das suas alterações,
ao magistrado do Ministério Público da área da sede do
respetivo órgão ou serviço.
2 — Caso os estatutos contenham disposições contrárias
à lei, o ministério responsável pela área da Administração
Pública, no prazo referido no número anterior, notifica os
interessados para que estes as alterem no prazo de 180 dias.
3 — Caso não haja alteração no prazo referido no número anterior, o ministério responsável pela área da Administração Pública procede de acordo com o disposto
no n.º 1.
4 — O disposto nos números anteriores é aplicável, com
as necessárias adaptações, à constituição e aprovação dos
estatutos da comissão coordenadora.
Artigo 334.º
Fusão de serviços

Em caso de extinção de um serviço e da sua incorporação num outro, sempre que neste não exista comissão de
trabalhadores, a existente no serviço incorporado continua
em funções por um período de dois meses a contar da
fusão ou até que nova estrutura entretanto eleita inicie as
respetivas funções.
Artigo 335.º
Extinção judicial

Quando não tenha sido requerido o registo da eleição
dos membros da comissão de trabalhadores, ou da comissão coordenadora, num período de seis anos a contar
do último registo, o ministério responsável pela área da
Administração Pública deve comunicar o facto ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente, o
qual promove, no prazo de 15 dias, a contar da receção
dessa comunicação, a declaração judicial de extinção da
respetiva comissão.
Artigo 336.º
Cancelamento do registo

1 — A extinção da comissão de trabalhadores ou comissão coordenadora deve ser comunicada ao ministério
responsável pela área da Administração Pública, para que
se proceda de imediato ao cancelamento do registo da sua

constituição e dos seus estatutos e à publicação de aviso
na 2.ª série do Diário da República.
2 — O ministério responsável pela área da Administração Pública remete ao magistrado do Ministério Público
no tribunal competente cópia certificada da comunicação
relativa à extinção voluntária, acompanhada de apreciação
fundamentada sobre a legalidade da deliberação, nos oito
dias posteriores à publicação do aviso referido no número
anterior.
3 — No caso de a deliberação de extinção ser desconforme com a lei ou os estatutos, o magistrado do Ministério
Público promove, no prazo de 15 dias, a contar da receção,
a declaração judicial de nulidade da deliberação.
4 — O tribunal comunica a declaração judicial de nulidade da deliberação de extinção, transitada em julgado, ao
ministério responsável pela área da Administração Pública,
o qual revoga o cancelamento e promove a publicação
imediata de aviso na 2.ª série do Diário da República.
5 — A extinção da comissão de trabalhadores ou da
comissão coordenadora ou a revogação do cancelamento
produz efeitos a partir da publicação do respetivo aviso.
CAPÍTULO III
Associações sindicais
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 337.º
Direito de associação sindical

1 — Os trabalhadores em funções públicas têm o direito de constituir associações sindicais a todos os níveis,
para defesa e promoção dos seus interesses socioprofissionais.
2 — As associações sindicais de trabalhadores em funções públicas estão sujeitas ao disposto no Código do
Trabalho, com as necessárias adaptações.
Artigo 338.º
Direitos das associações sindicais

1 — As associações sindicais referidas no artigo anterior
têm, nomeadamente, o direito de:
a) Celebrar acordos coletivos de trabalho;
b) Prestar serviços de caráter económico e social aos
seus associados;
c) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
d) Participar nos procedimentos relativos aos trabalhadores, no âmbito de processos de reorganização de órgãos
ou serviços;
e) Estabelecer relações ou filiar-se em organizações
sindicais internacionais.
2 — É reconhecida às associações sindicais legitimidade processual para defesa dos direitos e interesses coletivos e para a defesa coletiva dos direitos e interesses
individuais legalmente protegidos dos trabalhadores que
representem.
3 — As associações sindicais beneficiam da isenção
do pagamento das custas para defesa dos direitos e dos
interesses coletivos dos trabalhadores que representam,
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aplicando-se no demais o regime previsto no Regulamento das Custas Processuais, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, na redação atual.
SECÇÃO II
Constituição e organização das associações

Artigo 339.º
Comunicações ao membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública

1 — À constituição, extinção e organização de associações sindicais de trabalhadores em funções públicas
aplica-se do disposto no Código de Trabalho.
2 — O ministério responsável pela área laboral remete,
oficiosamente, ao membro do Governo responsável pela
área da Administração Pública:
a) Cópia dos estatutos da associação sindical;
b) Identificação dos membros da direção eleitos, bem
como cópia da ata da assembleia que os elegeu.
3 — O ministério responsável pela área laboral comunica, oficiosamente, ao membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública o cancelamento do
registo da associação sindical.
SECÇÃO III
Atividade sindical no órgão ou serviço

Artigo 340.º
Atividade sindical

1 — Os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver atividade sindical no órgão ou serviço do empregador público, nomeadamente através de delegados
sindicais, comissões sindicais e comissões intersindicais.
2 — O exercício do direito referido no número anterior
não pode comprometer a realização do interesse público e
o normal funcionamento dos órgãos ou serviços.
Artigo 341.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho

1 — Os trabalhadores podem reunir-se no local de trabalho:
a) Fora do horário de trabalho observado pela generalidade dos trabalhadores, mediante convocação do órgão
competente da associação sindical, do delegado sindical
ou da comissão sindical ou intersindical, sem prejuízo do
normal funcionamento dos serviços, no caso de trabalho
por turnos ou de trabalho suplementar;
b) Durante o horário de trabalho observado pela generalidade dos trabalhadores, até um período máximo de 15
horas por ano, que contam como tempo de serviço efetivo,
desde que assegurem o funcionamento dos serviços de
natureza urgente e essencial.
2 — Para efeitos do n.º 1 do artigo anterior, as reuniões
podem ser convocadas:
a) Pela comissão sindical ou pela comissão intersindical;
b) Excecionalmente, pelas associações sindicais ou os
respetivos delegados.

3 — Compete exclusivamente às associações sindicais
reconhecer a existência das circunstâncias excecionais que
justificam a realização da reunião.
4 — É aplicável à realização das reuniões o disposto
no Código do Trabalho para as reuniões convocadas pelas
comissões de trabalhadores, com as necessárias adaptações.
5 — Os membros da direção das associações sindicais
que não trabalhem no órgão ou serviço podem participar
nas reuniões mediante comunicação dos promotores ao
empregador público com a antecedência mínima de seis
horas.
Artigo 342.º
Número de delegados sindicais

1 — O número máximo de delegados sindicais que
beneficiam do regime de proteção previsto na presente
lei e no Código do Trabalho é determinado da seguinte
forma:
a) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, um;
b) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com 50 a 99 trabalhadores
sindicalizados, dois;
c) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com 100 a 199 trabalhadores
sindicalizados, três;
d) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou unidade orgânica desconcentrada com 200 a 499 trabalhadores
sindicalizados, seis;
e) Órgão ou serviço, estabelecimento periférico ou
unidade orgânica desconcentrada com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados, o número resultante da seguinte
fórmula:
6 + [(n - 500): 200]
em que n é o número de trabalhadores sindicalizados.
2 — O resultado apurado nos termos da alínea e) do
número anterior é arredondado para a unidade imediatamente superior.
Artigo 343.º
Informação e consulta de delegado sindical

1 — Os delegados sindicais gozam do direito a informação e consulta relativamente às matérias constantes das
suas atribuições.
2 — O direito a informação e consulta abrange, para
além de outras referidas na lei ou identificadas em acordo
coletivo de trabalho, as seguintes matérias:
a) A informação sobre a evolução recente e a evolução
provável das atividades do órgão ou serviço, do estabelecimento periférico ou da unidade orgânica desconcentrada
e a sua situação financeira;
b) A informação e consulta sobre a situação, a estrutura
e a evolução provável do emprego no órgão ou serviço
e sobre as eventuais medidas de antecipação previstas,
nomeadamente em caso de ameaça para o emprego;
c) A informação e consulta sobre as decisões suscetíveis
de desencadear mudanças substanciais a nível da organização do trabalho ou dos contratos de trabalho.
3 — Os delegados sindicais devem requerer, por escrito,
respetivamente, ao órgão de direção do órgão ou serviço
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ou ao dirigente do estabelecimento periférico ou da unidade orgânica desconcentrada, os elementos de informação
respeitantes às matérias referidas nos números anteriores.
4 — As informações são-lhes prestadas, por escrito, no
prazo de 10 dias, salvo se, pela sua complexidade, se justificar prazo maior, que nunca deve ser superior a 30 dias.
5 — Quando esteja em causa a tomada de decisões por
parte do empregador público, no exercício dos poderes de
direção e de organização decorrentes do contrato de trabalho, os procedimentos de informação e consulta devem ser
conduzidos, por ambas as partes, no sentido de alcançar,
sempre que possível, o consenso.
6 — No âmbito do direito a informação e consulta, está
vedado o acesso a matérias sujeitas ao regime de segredo
previsto na lei.
Artigo 344.º
Crédito de horas de delegado sindical

1 — Cada delegado sindical dispõe, para o exercício das
suas funções, de um crédito de 12 horas por mês.
2 — Até 15 de janeiro de cada ano civil, deve a associação sindical comunicar aos órgãos ou serviços onde os
mesmos exercem funções, a identificação dos delegados
sindicais beneficiários do crédito de horas.
Artigo 345.º
Crédito de horas dos membros da direção
de associação sindical

1 — Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, o número máximo de
membros da direção da associação sindical que beneficiam do crédito de horas é determinado da seguinte forma:
a) Associações sindicais com um número igual ou inferior a 200 associados, um membro;
b) Associações sindicais com mais de 200 associados,
um membro por cada 200 associados ou fração, até ao
limite máximo de 50 membros.
2 — Nas associações sindicais cuja organização interna
compreenda estruturas de direção de base regional ou
distrital beneficiam ainda do crédito de horas, numa das
seguintes soluções:
a) Nas estruturas de base regional, até ao limite máximo
de sete, um membro por cada 200 associados ou fração
correspondente a, pelo menos, 100 associados, até ao limite máximo de 20 membros da direção de cada estrutura;
b) Nas estruturas de base distrital, até ao limite máximo
de 18, um membro por cada 200 associados ou fração correspondente a, pelo menos, 100 associados, até ao limite
máximo de sete membros da direção de cada estrutura.
3 — Da aplicação conjugada dos n.os 1 e 2 deve corrigir-se o resultado para que não se verifique um número inferior a 1,5 do resultado da aplicação do disposto na alínea b)
do n.º 1, considerando-se, para o efeito, que o limite máximo aí referido é de 100 membros.
4 — Quando as associações sindicais compreendam
estruturas distritais no continente e estruturas nas regiões
autónomas, aplica-se-lhes o disposto na alínea b) do n.º 2
e o disposto na alínea a) do mesmo número até ao limite
máximo de duas estruturas.
5 — Em alternativa ao disposto nos números anteriores,
sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamenta-

ção coletiva de trabalho, o número máximo de membros
da direção de associações sindicais representativas de trabalhadores das autarquias locais que beneficiam do crédito
de horas é determinado da seguinte forma:
a) Município em que exercem funções 25 a 49 trabalhadores sindicalizados, um membro;
b) Município em que exercem funções 50 a 99 trabalhadores sindicalizados, dois membros;
c) Município em que exercem funções 100 a 199 trabalhadores sindicalizados, três membros;
d) Município em que exercem funções 200 a 499 trabalhadores sindicalizados, quatro membros;
e) Município em que exercem funções 500 a 999 trabalhadores sindicalizados, seis membros;
f) Município em que exercem funções 1000 a
1999 trabalhadores sindicalizados, sete membros;
g) Município em que exercem funções 2000 a
4999 trabalhadores sindicalizados, oito membros;
h) Município em que exercem funções 5000 a
9999 trabalhadores sindicalizados, 10 membros;
i) Município em que exercem funções 10 000 ou mais
trabalhadores sindicalizados, 12 membros.
6 — Para o exercício das suas funções, cada membro
da direção beneficia, nos termos dos números anteriores,
do crédito de horas correspondente a quatro dias de trabalho por mês, que pode utilizar em períodos de meio dia,
mantendo o direito à remuneração.
7 — Até 15 de janeiro de cada ano civil, salvo se a especificidade do ciclo de atividade justificar um calendário
diverso, a associação sindical deve comunicar à DGAEP:
a) O número total de associados, por estrutura de direção;
b) A identificação dos membros de direção beneficiários
do crédito de horas e respetivo serviço de origem.
8 — A associação sindical deve ainda, no mesmo prazo,
comunicar aos órgãos ou serviços onde os mesmos exercem
funções a identificação dos membros de direção beneficiários do crédito de horas.
9 — Em caso de alteração da composição da direção
sindical, as comunicações previstas nos dois números anteriores devem ser efetuadas no prazo de 15 dias.
10 — A associação sindical deve comunicar, com um dia
de antecedência ou, em caso de impossibilidade, num dos
dois dias úteis imediatos, aos órgãos ou serviços onde exercem funções os membros da direção referidos nos números
anteriores, as datas e o número de dias que os mesmos
necessitam para o exercício das respetivas funções.
11 — O disposto nos números anteriores não prejudica
a possibilidade de a direção da associação sindical atribuir
créditos de horas a outros membros da mesma, ainda que
pertencentes a serviços diferentes, e independentemente
de estes se integrarem na administração direta ou indireta
do Estado, na administração regional, na administração
autárquica ou noutra pessoa coletiva pública, desde que, em
cada ano civil, não ultrapasse o montante global do crédito
de horas atribuído nos termos dos n.os 1 a 3 e comunique
tal facto à DGAEP e ao órgão ou serviço em que exercem
funções, com a antecedência mínima de 15 dias.
12 — Os membros da direção de federação, união ou
confederação não beneficiam de crédito de horas, aplicando-se-lhes o disposto no número seguinte.
13 — Os membros da direção de federação, união ou
confederação podem celebrar acordos de cedência de inte-
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resse público para o exercício de funções sindicais naquelas
estruturas de representação coletiva, sendo as respetivas remunerações asseguradas pelo empregador público cedente,
até ao seguinte número máximo de membros da direção:
a) Quatro membros, no caso das confederações sindicais que representem, pelo menos, 5 % do universo dos
trabalhadores que exercem funções públicas;
b) No caso de federações, dois membros por cada
10 000 associados ou fração correspondente, pelo menos,
a 5000 associados, até ao limite máximo de 10 membros;
c) Um membro, quando se trate de união de âmbito distrital ou regional e represente, pelo menos, 5 % do universo
dos trabalhadores que exerçam funções na respetiva área.
14 — Para os efeitos previstos na alínea b) do número
anterior, deve atender-se ao número de trabalhadores filiados nas associações que fazem parte daquelas estruturas
de representação coletiva de trabalhadores.
15 — A DGAEP, bem como a entidade em que esta, em
razão da especificidade das carreiras, delegue essa função,
mantém atualizados mecanismos de acompanhamento e
controlo do sistema de créditos e cedências de interesse
público previstos nos números anteriores.
Artigo 346.º
Faltas

1 — Os membros da direção das associações sindicais,
cuja identificação é comunicada à DGAEP e ao órgão ou
serviço em que exercem funções nos termos da presente lei,
usufruem ainda, para além do crédito de horas, do direito a
faltas justificadas, que contam, para todos os efeitos legais,
como serviço efetivo, salvo quanto à remuneração.
2 — Os demais membros da direção usufruem do direito
a faltas justificadas, até ao limite de 33 faltas por ano, que
contam, para todos os efeitos legais, como serviço efetivo,
salvo quanto à remuneração.
3 — Quando as faltas determinadas pelo exercício de
atividade sindical se prolongarem para além de um mês,
aplica-se o regime de suspensão do contrato por facto
respeitante ao trabalhador.
4 — O disposto no número anterior não é aplicável aos
membros da direção cuja ausência no local de trabalho,
para além de um mês, seja determinada pela cumulação
do crédito de horas.

TÍTULO II
Negociação coletiva

2 — O direito de negociação coletiva dos trabalhadores
é exercido exclusivamente pelas associações sindicais que,
nos termos dos respetivos estatutos, representem interesses de trabalhadores em funções públicas e se encontrem
devidamente registadas.
3 — A negociação coletiva visa:
a) Obter um acordo sobre as matérias que integram o
estatuto dos trabalhadores em funções públicas, a incluir
em atos legislativos ou regulamentos administrativos aplicáveis a estes trabalhadores;
b) Celebrar um instrumento de regulamentação coletiva
convencional aplicável a trabalhadores com contrato de
trabalho em funções públicas.
Artigo 348.º
Princípios

1 — O empregador público e as associações sindicais
respeitam o princípio da boa-fé na negociação coletiva,
nomeadamente respondendo com a máxima brevidade,
quer aos pedidos de reunião solicitados, quer às propostas
mútuas, fazendo-se representar nas reuniões destinadas
à negociação e à prevenção ou resolução de conflitos.
2 — As consultas dos representantes do empregador
público e dos trabalhadores, através das suas organizações
sindicais, devem ser feitas com brevidade e não suspendem
ou interrompem a marcha do procedimento de negociação,
salvo se as partes nisso expressamente acordarem.
3 — Cada uma das partes pode solicitar à outra as informações consideradas necessárias ao exercício adequado
do direito de negociação coletiva, designadamente os estudos e elementos de ordem técnica ou estatística, não
confidenciais, e que sejam considerados indispensáveis à
fundamentação das propostas e das contrapropostas.
4 — Na negociação coletiva relativa ao estatuto dos trabalhadores em funções públicas, a Administração Pública
e as associações sindicais devem assegurar a apreciação,
discussão e resolução das questões colocadas numa perspetiva global e comum a todos os serviços e organismos e
aos trabalhadores no seu conjunto, respeitando o princípio
da prossecução do interesse público.
5 — No processo de negociação para a celebração de
instrumento de regulamentação coletiva convencional, não
pode ser recusado o fornecimento de planos e relatórios de
atividades dos órgãos ou serviços nem, em qualquer caso,
a indicação do número de trabalhadores, por categoria, que
se situem no âmbito de aplicação do acordo a celebrar.
Artigo 349.º
Legitimidade

CAPÍTULO I
Princípios gerais
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 347.º
Direito de negociação coletiva

1 — É garantido aos trabalhadores com vínculo de emprego público o direito de negociação coletiva nos termos
da presente lei.

1 — Têm legitimidade para a negociação coletiva, em
representação dos trabalhadores, as seguintes entidades:
a) As confederações sindicais com assento na Comissão
Permanente de Concertação Social;
b) As associações sindicais com um número de trabalhadores sindicalizados que corresponda a, pelo menos,
5 % do número total de trabalhadores que exercem funções
públicas;
c) As associações sindicais que representem trabalhadores de todas as administrações públicas e, na administração
do Estado, em todos os ministérios, desde que o número
de trabalhadores sindicalizados corresponda a, pelo me-
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nos, 2,5 % do número total de trabalhadores que exercem
funções públicas;
d) No caso de negociação coletiva sectorial, estando em
causa matérias relativas a carreiras especiais, as associações sindicais com assento na Comissão Permanente de
Concertação Social e as associações sindicais que representem, pelo menos, 5 % do número total dos trabalhadores
integrados na carreira especial em causa.
2 — Consideram-se representantes das associações sindicais na negociação coletiva:
a) Os membros das respetivas direções, portadores de
credencial com poderes bastantes para negociar;
b) Os portadores de mandato escrito conferido pelas
direções das associações sindicais, do qual constem expressamente poderes para negociar.
3 — A revogação do mandato previsto no número anterior só é eficaz após comunicação aos serviços competentes
da Administração Pública.
4 — O empregador público é representado no processo
de negociação coletiva pelo Governo, do seguinte modo:
a) Na negociação coletiva geral, através dos membros do
Governo responsáveis pela área da Administração Pública,
que coordena, e das finanças;
b) Na negociação coletiva sectorial, através do membro
do Governo responsável pelo setor, que coordena, e dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública.
5 — As entidades referidas no número anterior podem
intervir na negociação coletiva diretamente ou através de
representantes.
6 — Compete à DGAEP apoiar o membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública no processo de negociação coletiva.
CAPÍTULO II
Negociação coletiva sobre o estatuto
dos trabalhadores em funções públicas
Artigo 350.º
Objeto da negociação coletiva

1 — São objeto de negociação coletiva, para a celebração de um acordo quanto ao estatuto dos trabalhadores com
vínculo de emprego público, as seguintes matérias:
a) Constituição, modificação e extinção do vínculo de
emprego público;
b) Recrutamento e seleção;
c) Carreiras;
d) Tempo de trabalho;
e) Férias, faltas e licenças;
f) Remuneração e outras prestações pecuniárias, incluindo a alteração dos níveis remuneratórios e do montante pecuniário de cada nível remuneratório;
g) Formação e aperfeiçoamento profissional;
h) Segurança e saúde no trabalho;
i) Regime disciplinar;
j) Mobilidade;
k) Avaliação do desempenho;
l) Direitos coletivos;

m) Regime de proteção social convergente;
n) Ação social complementar.
2 — Não podem ser objeto de negociação coletiva matérias relativas à estrutura, atribuições e competências da
Administração Pública.
3 — A negociação coletiva a que se refere o n.º 1 pode
ser geral ou sectorial, nos termos definidos na presente lei.
Artigo 351.º
Procedimento de negociação

1 — A negociação coletiva geral tem periodicidade
anual, devendo iniciar-se a partir do dia 1 de setembro.
2 — A negociação inicia-se com a apresentação, por
uma das partes, de proposta fundamentada sobre qualquer
das matérias previstas no artigo anterior, procedendo-se
seguidamente à calendarização das negociações, de forma
que estas terminem tendencialmente antes da votação final global da proposta de lei do Orçamento do Estado,
nos termos constitucionais, na Assembleia da República.
3 — As matérias sem incidência orçamental constantes do artigo anterior podem ser objeto de negociação a
qualquer momento, desde que as partes nisso acordem e
que não tenham sido discutidas na negociação geral anual
precedente.
4 — As partes devem fundamentar as suas propostas e
contrapropostas, impendendo sobre elas o dever de tentar
atingir, em prazo adequado, um acordo.
5 — A convocação de reuniões dentro do procedimento
negocial tem de ser feita com a antecedência mínima de
cinco dias úteis, salvo acordo das partes.
6 — Das reuniões havidas são elaboradas atas, subscritas pelas partes, donde consta um resumo do que tiver
ocorrido, designadamente os pontos em que não se tenha
obtido acordo.
7 — As negociações sectoriais iniciam-se em qualquer
altura do ano e têm a duração que for acordada entre as
partes, aplicando-se-lhes os princípios constantes dos números anteriores.
8 — Ao pessoal com funções de representação externa
do Estado, bem como ao que desempenhe funções de natureza altamente confidencial, é aplicado, em cada caso,
o procedimento negocial adequado à natureza das respetivas funções, sem prejuízo dos direitos reconhecidos na
presente lei.
Artigo 352.º
Negociação coletiva suplementar

1 — Terminado o período de negociação sem que tenha
havido acordo, pode abrir-se uma negociação suplementar,
a pedido das associações sindicais, para resolução dos
conflitos.
2 — O pedido para negociação suplementar é apresentado no final da última reunião negocial, ou por escrito,
no prazo de cinco dias úteis, a contar do encerramento dos
procedimentos de negociação previstos no artigo anterior,
devendo dele ser dado conhecimento a todas as partes
envolvidas no processo.
3 — A negociação suplementar, desde que requerida nos
termos do número anterior, é obrigatória, não podendo a
sua duração exceder 15 dias úteis.
4 — Na negociação suplementar, a parte governamental
é constituída por membro ou membros do Governo, sendo
obrigatoriamente presidida pelo que for responsável pela
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Administração Pública e, no caso das negociações sectoriais, pelo que for responsável pelo respetivo setor.
Artigo 353.º
Informação sobre política salarial

As associações sindicais podem enviar ao Governo,
até ao fim do primeiro semestre de cada ano, a respetiva
posição sobre os critérios que entendam dever orientar a
política salarial a prosseguir no ano seguinte.
Artigo 354.º
Acordo decorrente da negociação

1 — Sem prejuízo de outros prazos definidos pelas
partes, o acordo a que se refere a alínea a) do n.º 3 do
artigo 347.º obriga o Governo a adotar as medidas legislativas ou administrativas adequadas ao seu integral e exato
cumprimento, no prazo máximo de 180 dias, devendo, nas
matérias que careçam de autorização legislativa, submeter
as respetivas propostas de lei à Assembleia da República,
no prazo máximo de 45 dias.
2 — Finda a negociação suplementar sem obtenção
de acordo, o Governo toma a decisão que entender adequada.
CAPÍTULO III
Instrumentos de regulamentação
coletiva de trabalho
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 355.º
Conteúdo de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho

2.ª série do Diário da República e entram em vigor, após
a sua publicação, nos mesmos termos das leis.
2 — Compete à DGAEP proceder à publicação, na
2.ª série do Diário da República, de avisos sobre a data
da cessação da vigência de acordos coletivos de trabalho.
3 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho que sejam objeto de três revisões são integralmente republicados.
Artigo 357.º
Aplicação de instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho

1 — No cumprimento do acordo coletivo de trabalho
devem as partes, tal como os respetivos filiados, agir de
boa-fé.
2 — Durante a execução do acordo coletivo de trabalho
atende-se às circunstâncias em que as partes fundamentaram a decisão de contratar.
3 — A parte outorgante do acordo coletivo de trabalho,
bem como os respetivos filiados que faltem culposamente
ao cumprimento das obrigações dele emergentes, são responsáveis pelo prejuízo causado, nos termos gerais.
Artigo 358.º
Publicidade

O empregador público deve afixar no órgão ou serviço,
em local apropriado, a indicação dos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis.
SECÇÃO II
Acordo coletivo de trabalho
SUBSECÇÃO I

Processo negocial para a celebração do acordo coletivo

1 — Para além de outras matérias previstas na presente
lei ou em norma especial, o instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho só pode dispor sobre:

Artigo 359.º

a) Suplementos remuneratórios;
b) Sistemas de recompensa do desempenho;
c) Sistemas adaptados e específicos de avaliação do
desempenho;
d) Regimes de duração e organização do tempo de trabalho;
e) Regimes de mobilidade;
f) Ação social complementar.

1 — A celebração de um acordo coletivo de trabalho é
precedida de um processo de negociação.
2 — O processo de negociação inicia-se com a apresentação à outra parte de uma proposta de celebração ou
de revisão de acordo coletivo de trabalho.
3 — A proposta deve revestir forma escrita, ser devidamente fundamentada e conter os seguintes elementos:

2 — O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho não pode:
a) Contrariar norma legal imperativa;
b) Dispor sobre a estrutura, atribuições e competências
da Administração Pública;
c) Conferir eficácia retroativa a qualquer cláusula que
não seja de natureza pecuniária.
Artigo 356.º
Publicação e entrada em vigor dos instrumentos
de regulamentação coletiva de trabalho

1 — Os instrumentos de regulamentação coletiva de
trabalho, bem como a sua revogação, são publicados na

Proposta

a) Designação das entidades que a subscrevem em nome
próprio e em representação de outras;
b) Indicação do acordo coletivo de trabalho que se pretende rever, sendo caso disso, e respetiva data de publicação.
Artigo 360.º
Resposta

1 — A entidade destinatária da proposta deve responder,
de forma escrita e fundamentada, nos 30 dias seguintes à
receção daquela, salvo prazo mais longo convencionado
pelas partes ou indicado pelo proponente.
2 — A resposta deve exprimir uma posição relativa a
todas as cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou
contrapropondo.
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3 — A falta de resposta ou de contraproposta, no prazo
fixado no n.º 1 e nos termos do número anterior, legitima
a entidade proponente a requerer a conciliação.
Artigo 361.º
Prioridade em matéria negocial

1 — As partes devem, sempre que possível, atribuir
prioridade às matérias dos suplementos remuneratórios,
dos prémios de desempenho e da duração e organização
do tempo de trabalho, tendo em vista o ajuste do acréscimo
global de encargos daí resultante, bem como à matéria da
segurança, higiene e saúde no trabalho.
2 — A inviabilidade do acordo inicial sobre as matérias referidas no número anterior não justifica a rutura de
negociação.
Artigo 362.º
Negociações diretas

1 — Na sequência da resposta, devem ter início as negociações diretas.
2 — Durante a negociação, os representantes das partes
devem prestar as informações relevantes e fazer as necessárias consultas aos trabalhadores e aos empregadores
públicos interessados, nos termos da presente lei.

b) Pelo empregador público, os membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública, o que superintenda no órgão ou serviço e o empregador público nos termos do artigo 27.º
4 — Têm ainda legitimidade para celebrar acordos coletivos de carreiras gerais as associações sindicais que
apresentem uma única proposta de celebração ou de revisão
de um acordo coletivo de trabalho e que, em conjunto,
cumpram os critérios das alíneas b) e c) do n.º 1 do artigo 349.º
5 — No caso previsto no número anterior, o processo
negocial decorre conjuntamente.
6 — Os acordos coletivos são assinados pelos representantes das associações sindicais, bem como pelos membros
do Governo e representantes do empregador público, ou
respetivos representantes.
Artigo 365.º
Forma do acordo coletivo de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho reveste a forma escrita, sob pena de nulidade.
2 — Do acordo coletivo de trabalho constam obrigatoriamente as seguintes referências:

Celebração e conteúdo

a) Entidades celebrantes;
b) Nome e qualidade em que intervêm os representantes
das entidades celebrantes;
c) Âmbito de aplicação;
d) Data de celebração;
e) Acordo coletivo de trabalho alterado ou substituído
e respetiva data de publicação, caso exista;
f) Prazo de vigência, caso exista;
g) Estimativa dos órgãos ou serviços e do número de
trabalhadores abrangidos pelo acordo coletivo de trabalho,
elaborada pelas entidades celebrantes.

Artigo 364.º

Artigo 366.º

Legitimidade e representação

Conteúdo do acordo coletivo de trabalho

1 — Podem celebrar acordos coletivos de carreiras gerais, em representação dos trabalhadores, as associações
sindicais com legitimidade para a negociação coletiva e,
pelos empregadores públicos, os membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração
Pública.
2 — Têm legitimidade para celebrar acordos coletivos
de carreiras especiais:

1 — O acordo coletivo de trabalho de trabalho deve
regular:

Artigo 363.º
Apoio técnico

Na preparação da proposta e da resposta e durante as
negociações, a DGAEP e os demais órgãos e serviços fornecem às partes a informação necessária de que disponham
e que por elas seja requerida.
SUBSECÇÃO II

a) Pelas associações sindicais, as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação
Social e as associações sindicais que representem, pelo
menos, 5 % do número total de trabalhadores integrados
na carreira especial em causa;
b) Pelos empregadores públicos, os membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública e os restantes membros do Governo interessados, em função das carreiras objeto dos acordos.
3 — Têm legitimidade para celebrar acordos coletivos
de empregador público:
a) Pelas associações sindicais, as confederações sindicais com assento na Comissão Permanente de Concertação
Social e as restantes associações sindicais representativas
dos respetivos trabalhadores;

a) As relações entre as partes outorgantes, em particular quanto à verificação do cumprimento do acordo e
aos meios de resolução de conflitos decorrentes da sua
aplicação e revisão;
b) O âmbito temporal, nomeadamente a sobrevigência
e o prazo de denúncia do acordo;
c) A definição de serviços mínimos e dos meios necessários para os assegurar em caso de greve.
2 — O acordo coletivo de trabalho deve prever a constituição de uma comissão formada por igual número de
representantes das partes celebrantes, com competência
para interpretar e integrar as suas cláusulas.
Artigo 367.º
Comissão paritária

1 — O funcionamento da comissão paritária prevista
no n.º 2 do artigo anterior é regulado pelo acordo coletivo
de trabalho.
2 — A comissão paritária só pode deliberar desde que
esteja presente metade dos representantes de cada parte.
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3 — A deliberação tomada por unanimidade considera-se, para todos os efeitos, como integrando o acordo coletivo de trabalho a que respeita, devendo ser depositada
e publicada nos mesmos termos do acordo coletivo de
trabalho.
SUBSECÇÃO III

Depósito

Artigo 368.º
Procedimento de depósito de acordo coletivo de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho, bem como a respetiva revogação, é entregue para depósito, na DGAEP, nos
cinco dias subsequentes à data da assinatura.
2 — A terceira revisão parcial consecutiva de um acordo
coletivo de trabalho deve ser acompanhada de texto consolidado assinado nos mesmos termos, o qual, em caso
de divergência, prevalece sobre os textos a que se refere.
3 — O acordo e o texto consolidado são entregues em
documento eletrónico, nos termos previstos em portaria
do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública.
4 — O depósito depende do acordo coletivo de trabalho
satisfazer os seguintes requisitos:
a) Ser celebrado por quem tenha capacidade para o
efeito;
b) Ser acompanhado de títulos comprovativos da representação das entidades celebrantes, emitidos por quem
possa vincular as associações sindicais e o empregador
público celebrantes;
c) Obedecer ao disposto nos n.os 2 e 3;
d) Obedecer ao disposto no artigo 365.º
5 — O depósito considera-se feito se não for recusado
nos 15 dias seguintes à receção do acordo coletivo de
trabalho no serviço referido no n.º 1.
6 — A recusa fundamentada do depósito é notificada às
partes, sendo devolvidos todos os documentos.
Artigo 369.º

3 — O acordo coletivo de trabalho aplica-se ainda aos
restantes trabalhadores integrados em carreira ou em funções no empregador público a que é aplicável o acordo coletivo de trabalho, salvo oposição expressa do trabalhador
não sindicalizado ou de associação sindical interessada e
com legitimidade para celebrar o acordo coletivo de trabalho, relativamente aos seus filiados.
4 — O direito de oposição previsto no número anterior
deve ser exercido no prazo de 15 dias, a contar da data entrada em vigor do acordo coletivo, através de comunicação
escrita dirigida ao empregador público.
5 — No caso de ser aplicável mais do que um acordo
coletivo no âmbito do empregador público, o trabalhador
não sindicalizado deve indicar por escrito ao empregador
o acordo coletivo que pretende ver-lhe aplicado.
6 — Na falta da indicação prevista no número anterior,
é aplicável o instrumento de regulamentação coletiva de
trabalho que abranja o maior número de trabalhadores no
âmbito do empregador público.
Artigo 371.º
Determinação temporal da filiação

1 — Os acordos coletivos abrangem os trabalhadores
que estejam filiados nas associações signatárias no momento do início do processo negocial, bem como os que
nelas se filiem durante o período de vigência dos mesmos
acordos.
2 — Em caso de desfiliação dos trabalhadores ou das
respetivas associações dos sujeitos outorgantes, o acordo
coletivo de trabalho aplica-se até ao final do prazo que
dele expressamente constar ou, sendo o acordo objeto de
alteração, até à entrada em vigor desta.
3 — No caso de o acordo coletivo de trabalho não ter
prazo de vigência, os trabalhadores ou as respetivas associações que se tenham desfiliado dos sujeitos outorgantes
são abrangidos durante o prazo mínimo de um ano.
4 — A opção do trabalhador não sindicalizado pela sujeição a um acordo coletivo, exercida nos termos do artigo
anterior, é irrevogável até ao final do período estabelecido
nos n.os 2 e 3, consoante o caso.

Alteração do acordo antes da decisão sobre o depósito

Artigo 372.º

1 — Por acordo das partes e enquanto o depósito estiver
pendente, pode ser introduzida qualquer alteração formal
ou substancial ao acordo coletivo de trabalho entregue
para esse efeito.
2 — A alteração referida no número anterior interrompe
o prazo para o depósito previsto no artigo anterior.

Efeitos da sucessão nas atribuições

SUBSECÇÃO IV

Âmbito pessoal de aplicação

Artigo 370.º
Incidência subjetiva dos acordos coletivos de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho obriga os empregadores públicos abrangidos pelo seu âmbito de aplicação e
as associações sindicais outorgantes.
2 — O acordo coletivo de trabalho aplica-se aos trabalhadores filiados em associação outorgante ou membros
da associação sindical filiada na união, federação ou confederação sindical outorgante.

1 — Em caso de reorganização de órgãos ou serviços
com transferência das suas atribuições ou competências
para outro órgão ou serviço, os acordos coletivos de empregador público que vinculam aqueles órgãos ou serviços são
aplicáveis ao órgão ou serviço integrador até ao termo dos
respetivos prazos de vigência e, no mínimo, durante 12 meses, a contar da data da transferência, salvo se, entretanto,
outro acordo coletivo de trabalho de empregador público
passar a aplicar-se ao órgão ou serviço integrador.
2 — Em caso de transferência de atribuições ou de responsabilidade de gestão de órgão ou serviço para entidades
públicas empresariais ou entidades privadas sob qualquer
forma, o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que vincula aquele órgão ou serviço é aplicável a
estas entidades até ao termo do respetivo prazo de vigência e, no mínimo, durante 12 meses, a contar da data da
transferência, salvo se, entretanto, outro instrumento de
regulamentação coletiva de trabalho convencional passar
a aplicar-se às mesmas entidades.
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SUBSECÇÃO V

Artigo 376.º

Âmbito temporal de aplicação

Cessação

Artigo 373.º
Vigência

1 — O acordo coletivo de trabalho vigora pelo prazo
que dele constar, não podendo este ser inferior a um ano.
2 — Decorrido o prazo de vigência aplica-se o seguinte
regime:
a) O acordo coletivo de trabalho renova-se nos termos
nele previstos;
b) No caso de não regular a matéria prevista na alínea anterior, o acordo coletivo de trabalho renova-se sucessivamente por períodos de um ano.
3 — O acordo coletivo de trabalho pode ter diferentes
períodos de vigência para cada matéria ou grupo homogéneo de cláusulas.
Artigo 374.º
Denúncia

1 — O acordo coletivo de trabalho pode ser denunciado,
por qualquer dos outorgantes, mediante comunicação escrita dirigida à outra parte, desde que acompanhada de
uma proposta negocial.
2 — No caso de o acordo estabelecer um prazo de vigência, a denúncia não pode ser feita com uma antecedência
superior a três meses relativamente ao termo daquele prazo
ou da renovação em curso.
3 — No caso de o acordo coletivo de trabalho não estabelecer um prazo de vigência, a denúncia não pode ser
feita antes de decorridos 10 meses sobre a sua entrada
em vigor.
Artigo 375.º
Sobrevigência

1 — Havendo denúncia, o acordo coletivo de trabalho
renova-se por um período de 18 meses, devendo as partes
promover os procedimentos conducentes à celebração de
novo acordo.
2 — Decorrido o período referido no número anterior,
o acordo coletivo de trabalho caduca, mantendo-se, até à
entrada em vigor de um outro acordo coletivo de trabalho
ou decisão arbitral, os efeitos definidos por acordo das
partes ou, na sua falta, os já produzidos pelo mesmo acordo
nos contratos no que respeita a:
a) Remuneração do trabalhador;
b) Duração do tempo de trabalho.
3 — Para além dos efeitos referidos no número anterior,
o trabalhador beneficia dos demais direitos e garantias
decorrentes da aplicação da presente lei.
4 — Decorrido o prazo de um ano após a caducidade do
acordo coletivo de trabalho, sem que tenha sido celebrado
um novo acordo e esgotados os demais meios de resolução
de conflitos coletivos, qualquer das partes pode acionar
a arbitragem necessária, mediante comunicação à parte
que se lhe contrapõe na negociação do acordo coletivo de
trabalho e à DGAEP.

O acordo coletivo de trabalho pode cessar:
a) Mediante revogação por acordo das partes;
b) Por caducidade, nos termos do artigo anterior.
Artigo 377.º
Sucessão de acordos coletivos de trabalho

1 — O acordo coletivo de trabalho posterior revoga
integralmente o acordo anterior, salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes.
2 — A mera sucessão de acordos coletivos não pode
ser invocada para diminuir o nível de proteção global dos
trabalhadores.
3 — Os direitos decorrentes de acordo coletivo de trabalho só podem ser reduzidos por novo acordo de cujo texto
conste, em termos expressos, o seu caráter globalmente
mais favorável.
4 — No caso previsto no número anterior, o novo acordo
coletivo de trabalho prejudica os direitos decorrentes de
acordo anterior, salvo se, no novo acordo, forem expressamente ressalvados pelas partes.
SECÇÃO III
Acordo de adesão

Artigo 378.º
Adesão a acordos coletivos de trabalho e a decisões arbitrais

1 — As associações sindicais e, no caso de acordos
coletivos de empregador público, o empregador público
podem aderir a acordos coletivos de trabalho ou decisões
arbitrais em vigor.
2 — A adesão opera-se por acordo entre a entidade interessada e aquela ou aquelas que se lhe contraporiam na
negociação do acordo, se nela tivessem participado.
3 — Da adesão não pode resultar modificação do conteúdo do acordo coletivo de trabalho ou da decisão arbitral,
ainda que destinada a aplicar-se somente no âmbito da
entidade aderente.
4 — Aos acordos de adesão aplicam-se as regras referentes à assinatura, ao depósito e à publicação dos acordos
coletivos de trabalho.
CAPÍTULO IV
Arbitragem
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 379.º
Admissibilidade

As partes podem, a todo o tempo, acordar em submeter
a arbitragem, nos termos que definirem ou, na falta de
definição, segundo o disposto nos artigos seguintes, as
questões laborais que resultem, nomeadamente, da interpretação, integração, celebração ou revisão de um acordo
coletivo de trabalho.
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Artigo 380.º
Efeitos da decisão arbitral

1 — A decisão arbitral produz os efeitos do acordo coletivo de trabalho.
2 — Aplicam-se às decisões arbitrais, com as necessárias adaptações, as regras sobre conteúdo obrigatório,
depósito e publicação previstas para os acordos coletivos
de trabalho.
SECÇÃO II
Arbitragem voluntária

Artigo 381.º
Regras gerais da arbitragem voluntária

1 — As partes podem, a todo tempo, recorrer à arbitragem voluntária.
2 — A arbitragem voluntária rege-se por acordo das
partes ou, na falta deste, pelo disposto nos números seguintes.
3 — A arbitragem é realizada por três árbitros, um nomeado por cada uma das partes e o terceiro escolhido por
estes.
4 — No caso de não ter sido escolhido o terceiro árbitro,
a DGAEP procede ao respetivo sorteio, de entre os árbitros
constantes da lista de árbitros presidentes, no prazo de
cinco dias úteis.
5 — A DGAEP deve ser informada pelas partes do início
e do termo do respetivo procedimento.
6 — Os árbitros podem ser assistidos por peritos e
têm o direito a obter das partes, da DGAEP e dos demais
órgãos e serviços a informação necessária de que estes
disponham.
7 — Os árbitros enviam o texto da decisão às partes e
à DGAEP, para efeitos de depósito e publicação, no prazo
de 15 dias, a contar da decisão.
8 — O regime geral da arbitragem voluntária é subsidiariamente aplicável.
SECÇÃO III
Arbitragem necessária

Artigo 382.º
Regime aplicável

1 — A arbitragem necessária rege-se pelas normas da
presente lei e, com as necessárias adaptações, pelo regime
de arbitragem previsto no Decreto-Lei n.º 259/2009, de
25 de setembro, nomeadamente quanto à constituição e
funcionamento do tribunal arbitral e à independência, aos
impedimentos e à substituição dos árbitros.
2 — O regime geral da arbitragem voluntária é subsidiariamente aplicável.
Artigo 383.º
Constituição do tribunal arbitral

1 — A arbitragem necessária é acionada mediante comunicação fundamentada de qualquer das partes à parte
que se lhe contrapõe na negociação do acordo coletivo de
trabalho e à DGAEP.
2 — A arbitragem é realizada por três árbitros, um nomeado por cada uma das partes e o terceiro escolhido por
estes.

3 — Nas 48 horas subsequentes à comunicação a que
se refere o n.º 1, as partes nomeiam o respetivo árbitro,
cuja identificação é comunicada, no prazo de 24 horas, à
outra parte e à DGAEP.
4 — No prazo de 72 horas, a contar da comunicação
referida no número anterior, os árbitros procedem à escolha
do terceiro árbitro, cuja identificação é comunicada, nas
24 horas subsequentes, às entidades referidas no número
anterior.
5 — No caso de não ter sido feita a nomeação do árbitro por uma das partes, a DGAEP procede, no prazo de
cinco dias úteis, ao sorteio do árbitro em falta, de entre
os constantes da lista de árbitros dos representantes dos
trabalhadores ou dos empregadores públicos, consoante
os casos, podendo a parte faltosa oferecer outro, em sua
substituição, nas 48 horas seguintes, procedendo, neste
caso, os árbitros nomeados à escolha do terceiro árbitro,
nos termos do número anterior.
6 — No caso de não ter sido feita a escolha do terceiro
árbitro, a DGAEP procede ao respetivo sorteio, de entre
os árbitros constantes da lista de árbitros presidentes, no
prazo de cinco dias úteis.
7 — A DGAEP notifica os representantes da parte trabalhadora e dos empregadores públicos do dia e hora do
sorteio, realizando-se este à hora marcada, na presença
de todos os representantes ou, na falta destes, uma hora
depois, com os que estiverem presentes.
Artigo 384.º
Listas de árbitros

1 — As listas de árbitros dos representantes dos trabalhadores e dos empregadores públicos são compostas por
oito árbitros e elaboradas, respetivamente, pelas confederações sindicais e pelo membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública.
2 — No caso de as listas de árbitros dos representantes
dos trabalhadores e, ou, dos empregadores públicos não
terem sido elaboradas nos termos do número anterior, a
competência para a sua elaboração é deferida ao presidente
do Conselho Económico e Social, que a constitui no prazo
de um mês.
3 — A lista de árbitros presidentes é constituída por
juízes ou magistrados jubilados, indicados, em número de
três, por cada uma das seguintes entidades:
a) Conselho Superior da Magistratura;
b) Conselho Superior dos Tribunais Administrativos
e Fiscais;
c) Conselho Superior do Ministério Público.
4 — Cada lista vigora durante um período de três anos.
5 — As listas de árbitros são comunicadas à DGAEP,
que garante a sua permanente atualização.
6 — O sorteio de árbitros compete à DGAEP, devendo
observar-se as regras do Decreto-Lei n.º 259/2009, de 25 de
setembro, com as necessárias adaptações.
Artigo 385.º
Local da arbitragem e apoio

1 — A arbitragem realiza-se em local previamente indicado pelo presidente do Conselho Económico e Social,
em despacho emitido no início de cada ano civil.
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2 — Só é permitida a utilização de instalações de quaisquer das partes no caso de estas e os árbitros estarem de
acordo.
3 — Na falta do despacho ou do acordo a que se referem os números anteriores, as arbitragens realizam-se nas
instalações da DGAEP.
4 — Compete ao ministério responsável pela área da
Administração Pública a disponibilização de instalações
para a realização da arbitragem, sempre que se verifique
indisponibilidade das instalações indicadas pelo presidente
do Conselho Económico e Social.
5 — O tribunal arbitral pode requerer à DGAEP, aos
demais órgãos e serviços e às partes a informação necessária de que disponham.
6 — A DGAEP assegura o apoio administrativo ao funcionamento do tribunal arbitral.

b) Por uma das partes, no caso de falta de resposta à
proposta de celebração ou de revisão do acordo coletivo,
ou, fora deste caso, mediante aviso prévio de oito dias, por
escrito, à outra parte.

Artigo 386.º

1 — As partes são convocadas pelo árbitro conciliador
para o início do procedimento de conciliação, nos 15 dias
seguintes à apresentação do pedido.
2 — O procedimento de conciliação tem lugar nas instalações da DGAEP.
3 — O árbitro deve convidar a participar na conciliação que tenha por objeto a revisão de um acordo coletivo
de trabalho as partes no processo de negociação que não
requeiram a conciliação.
4 — As partes referidas no número anterior devem responder ao convite no prazo de cinco dias úteis.
5 — As partes são obrigadas a comparecer nas reuniões
de conciliação.

Encargos do processo

1 — Os encargos resultantes do recurso à arbitragem são
suportados pelo Orçamento do Estado, através da DGAEP.
2 — Constituem encargos do processo:
a) Os honorários, despesas de deslocação e estada dos
árbitros;
b) Os honorários, despesas de deslocação e estada dos
peritos.
3 — Os honorários dos árbitros e peritos são fixados por
portaria do membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública, precedida de audição das confederações sindicais com assento na Comissão Permanente
de Concertação Social.
4 — O disposto nos números anteriores e as regras sobre
o local da arbitragem aplicam-se, com as devidas adaptações, aos processos de conciliação, mediação e arbitragem
voluntária, sempre que o conciliador, o mediador ou o
árbitro presidente sejam escolhidos de entre a lista de
árbitros presidentes.

TÍTULO III
Conflitos coletivos de trabalho
CAPÍTULO I
Conciliação, mediação e arbitragem
Artigo 387.º
Modos de resolução dos conflitos coletivos

1 — Os conflitos coletivos de trabalho, designadamente
os que resultam da celebração ou revisão de um acordo
coletivo de trabalho, podem ser resolvidos por conciliação,
mediação e arbitragem.
2 — Na pendência de um conflito coletivo de trabalho
as partes devem agir de boa-fé.
Artigo 388.º
Admissibilidade e regime da conciliação

1 — Na falta de regulamentação convencional da conciliação pode esta ser promovida em qualquer altura:
a) Por acordo das partes;

2 — A conciliação é requerida à DGAEP e efetuada por
um dos árbitros presidentes constante da lista de árbitros
a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º, assessorado pela
DGAEP.
3 — O árbitro a que se refere o número anterior é sorteado pela DGAEP, no prazo de cinco dias úteis.
4 — Do requerimento de conciliação deve constar a
indicação do respetivo objeto.
Artigo 389.º
Procedimento de conciliação

Artigo 390.º
Transformação da conciliação em mediação

A conciliação pode ser transformada em mediação, nos
termos dos artigos seguintes.
Artigo 391.º
Admissibilidade da mediação

1 — As partes podem, a todo o tempo, acordar em submeter a mediação os conflitos coletivos, a efetuar pelos
serviços públicos de mediação ou outros sistemas de mediação laboral.
2 — Na falta do acordo previsto no n.º 1, uma das partes
pode requerer, junto da DGAEP, um mês após o início
da conciliação, a intervenção de uma das personalidades
constantes da lista de árbitros presidentes, constante da
lista de árbitros a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º, para
desempenhar as funções de mediador.
3 — Do requerimento de mediação deve constar a indicação do respetivo objeto.
Artigo 392.º
Funcionamento da mediação

1 — A mediação é efetuada, caso seja requerida por uma
ou por ambas as partes, por um dos árbitros presidentes
a que se refere o n.º 3 do artigo 384.º, assessorado pela
DGAEP.
2 — O árbitro a que se refere o número anterior é sorteado pela DGAEP, de entre os constantes da lista de árbitros
presidentes, no prazo de cinco dias úteis.
3 — Se a mediação for requerida apenas por uma das
partes, o mediador deve solicitar à outra parte que se pronuncie sobre o respetivo objeto.
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4 — Se as partes discordarem sobre o objeto da mediação, o mediador decide tendo em consideração a viabilidade de acordo das partes.
5 — O mediador pode realizar todos os contactos, com
cada uma das partes em separado, que considere convenientes e viáveis no sentido da obtenção de um acordo.
6 — As partes são obrigadas a comparecer nas reuniões
convocadas pelo mediador.
7 — Para a elaboração da proposta, o mediador pode
solicitar às partes e a qualquer órgão ou serviço os dados
e informações de que estes disponham e que aquele considere necessários.
8 — O mediador deve remeter a sua proposta às partes,
por carta registada, no prazo de 30 dias, a contar da sua
nomeação.
9 — A proposta do mediador considera-se recusada se
não houver comunicação escrita de ambas as partes a aceitá-la no prazo de 10 dias, a contar da sua receção.
10 — Decorrido o prazo fixado no número anterior, o
mediador comunica, em simultâneo, a cada uma das partes,
no prazo de cinco dias, a aceitação ou recusa das partes.
11 — O mediador está obrigado a guardar sigilo de todas
as informações colhidas no decurso do procedimento que
não sejam conhecidas da outra parte.
Artigo 393.º
Arbitragem

Os conflitos coletivos podem ser dirimidos por arbitragem, nos termos previstos nos artigos 381.º a 386.º
CAPÍTULO II

Artigo 396.º
Aviso prévio de greve

1 — As entidades com legitimidade para decidirem o
recurso à greve devem dirigir ao empregador público, ao
membro do Governo responsável pela área da Administração Pública e aos restantes membros do Governo competentes, por meios idóneos, nomeadamente por escrito
ou através dos meios de comunicação social, um aviso
prévio, com o prazo mínimo de cinco dias úteis ou, no
caso de órgãos ou serviços que se destinem à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, de 10 dias úteis.
2 — O aviso prévio deve conter uma proposta de definição dos serviços necessários à segurança e manutenção do
equipamento e instalações, bem como, sempre que a greve
se realize em órgão ou serviço que se destine à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, uma proposta de
definição de serviços mínimos.
Artigo 397.º
Obrigações de prestação de serviços durante a greve

1 — Nos órgãos ou serviços que se destinem à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, a associação que
declare a greve, ou a comissão de greve, e os trabalhadores
aderentes devem assegurar, durante a greve, a prestação
dos serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas
necessidades.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se órgãos ou serviços que se destinam à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, os que se
integram, nomeadamente, em alguns dos seguintes setores:

Competência para declarar a greve

a) Segurança pública, quer em meio livre quer em meio
institucional;
b) Correios e telecomunicações;
c) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
d) Educação, no que concerne à realização de avaliações finais, de exames ou provas de caráter nacional que
tenham de se realizar na mesma data em todo o território
nacional;
e) Salubridade pública, incluindo a realização de funerais;
f) Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis;
g) Distribuição e abastecimento de água;
h) Bombeiros;
i) Serviços de atendimento ao público que assegurem
a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado;
j) Transportes relativos a passageiros, animais e géneros
alimentares deterioráveis e a bens essenciais à economia
nacional, abrangendo as respetivas cargas e descargas;
k) Transporte e segurança de valores monetários.

Sem prejuízo do direito das associações sindicais, as
assembleias de trabalhadores podem deliberar o recurso à
greve, desde que no respetivo órgão ou serviço a maioria
dos trabalhadores não esteja representada por associações
sindicais e que a assembleia seja expressamente convocada
para o efeito por 20 % ou 200 trabalhadores, a maioria dos
trabalhadores do órgão ou serviço participe na votação e
a declaração de greve seja aprovada por voto secreto pela
maioria dos votantes.

3 — As associações sindicais e os trabalhadores ficam
obrigados a prestar, durante a greve, os serviços necessários
à segurança e manutenção do equipamento e instalações.
4 — Os trabalhadores que prestem, durante a greve, os
serviços necessários à segurança e manutenção do equipamento e instalações e os afetos à prestação de serviços mínimos mantêm-se, na estrita medida necessária à prestação
desses serviços, sob a autoridade e direção do empregador
público, tendo direito, nomeadamente, à remuneração.

Greve e proibição do lock-out
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 394.º
Direito à greve

1 — A greve constitui um direito dos trabalhadores com
vínculo de emprego público.
2 — O disposto no número anterior não prejudica, nos
termos da Constituição, a existência de regimes especiais.
3 — À greve e lock-out é aplicável o regime do Código
do Trabalho, com as necessárias adaptações e as especificidades constantes da presente lei.
Artigo 395.º
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Artigo 398.º
Definição de serviços a assegurar durante a greve

1 — Os serviços previstos nos n.os 1 e 3 do artigo anterior
e os meios necessários para os assegurar devem ser definidos por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho
ou por acordo com os representantes dos trabalhadores.
2 — Na ausência de previsão em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou de acordo sobre a
definição dos serviços mínimos previstos no n.º 1 do artigo
anterior, o membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública convoca os representantes dos trabalhadores e os representantes das entidades empregadoras
públicas interessadas, tendo em vista a negociação de um
acordo quanto aos serviços mínimos e quanto aos meios
necessários para os assegurar.
3 — Na falta de um acordo até ao termo do terceiro dia
posterior ao aviso prévio de greve, a definição dos serviços
e dos meios referidos no número anterior compete a um
colégio arbitral, composto por três árbitros constantes das
listas de árbitros previstas no artigo 384.º
4 — O empregador público deve comunicar à DGAEP,
nas 24 horas subsequentes à receção do pré-aviso de greve,
a necessidade de negociação do acordo previsto no n.º 2.
5 — A decisão do colégio arbitral produz efeitos imediatamente após a sua notificação aos representantes referidos
no n.º 2 e deve ser afixada nas instalações do órgão ou
serviço, nos locais habitualmente destinados à informação
dos trabalhadores.
6 — Os representantes dos trabalhadores devem designar os trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos
serviços referidos no artigo anterior, até 24 horas antes
do início do período de greve, e, se não o fizerem, deve o
empregador público proceder a essa designação.
7 — A definição dos serviços mínimos deve respeitar
os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade.
Artigo 399.º
Âmbito de aplicação da decisão arbitral

1 — Nos casos em que o empregador esteja sujeito
à presente lei, a definição dos serviços mínimos é feita
nos termos da presente secção, sendo a decisão arbitral
aplicável a todos os trabalhadores independentemente da
natureza do respetivo vínculo.
2 — Nos casos em que o empregador esteja fora do
âmbito de aplicação da presente lei, a definição dos serviços mínimos é feita nos termos do Código do Trabalho e
respetiva legislação complementar, sendo a decisão arbitral
aplicável a todos os trabalhadores independentemente da
natureza do respetivo vínculo.
SECÇÃO II
Arbitragem dos serviços mínimos
SUBSECÇÃO I

Designação de árbitros

Artigo 400.º
Constituição do colégio arbitral

1 — No quarto dia posterior ao aviso prévio de greve,
o membro do Governo responsável pela área da Admi-

nistração Pública declara constituído o colégio arbitral,
notificando as partes e os árbitros.
2 — Para a constituição do colégio arbitral previsto
no número anterior, cada uma das listas de árbitros dos
trabalhadores, dos empregadores públicos e presidentes é
ordenada alfabeticamente.
3 — O sorteio do árbitro efetivo e do suplente deve ser
feito através de tantas bolas numeradas quantos os árbitros
que não estejam legalmente impedidos no caso concreto,
correspondendo a cada número o nome de um árbitro.
4 — As bolas a que se refere o número anterior são todas
sorteadas, correspondendo a primeira ao árbitro efetivo e
as restantes aos árbitros suplentes.
5 — A DGAEP notifica os representantes da parte trabalhadora e dos empregadores públicos do dia e hora do
sorteio, com a antecedência mínima de 24 horas.
6 — Se um ou ambos os representantes não estiverem
presentes, a DGAEP designa trabalhadores dessa direção-geral, em igual número, para estarem presentes no sorteio.
7 — A DGAEP elabora a ata do sorteio, que deve ser
assinada pelos presentes e comunicada imediatamente às
partes.
8 — A DGAEP comunica imediatamente o resultado do
sorteio aos árbitros que constituem o tribunal arbitral, aos
suplentes e às partes que não tenham estado representadas
no sorteio.
9 — O membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública pode ainda determinar que a decisão sobre serviços mínimos seja tomada pelo colégio
arbitral que tenha pendente a apreciação de outra greve
cujos período e âmbito geográfico e sectorial sejam total
ou parcialmente coincidentes, havendo parecer favorável
do colégio em causa.
SUBSECÇÃO II

Do funcionamento da arbitragem

Artigo 401.º
Impedimento e suspeição

1 — Qualquer das partes pode apresentar requerimento
de impedimento do árbitro designado e este pode apresentar pedido de escusa imediatamente após a comunicação
prevista no artigo anterior.
2 — Perante o requerimento de impedimento ou pedido
de escusa, e não havendo oposição das partes, procede-se
de imediato à substituição do árbitro visado pelo respetivo
suplente.
3 — Havendo oposição das partes, compete ao presidente do Conselho Económico e Social decidir o requerimento de impedimento ou pedido de escusa.
Artigo 402.º
Procedimento da arbitragem

1 — A arbitragem tem início imediatamente após a notificação dos árbitros sorteados, podendo desenvolver-se
em qualquer dia do calendário.
2 — O tribunal arbitral notifica as partes para que apresentem, por escrito e no prazo indicado, o seu entendimento
sobre a definição dos serviços mínimos e os meios necessários para os assegurar, podendo estas juntar os documentos
que considerem pertinentes.
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3 — O tribunal arbitral pode convocar as partes para as
ouvir sobre a definição dos serviços mínimos e os meios
necessários para os assegurar.
4 — O tribunal arbitral pode ser assistido por peritos.
5 — Após três decisões no mesmo sentido, em casos
em que as partes sejam as mesmas e cujos elementos relevantes para a decisão sobre os serviços mínimos a prestar
e os meios necessários para os assegurar sejam idênticos,
e caso a última decisão tenha sido proferida há menos de
três anos, o tribunal arbitral pode, em iguais circunstâncias,
decidir de imediato nesse sentido, dispensando a audição
das partes e outras diligências instrutórias.

3 — A decisão deve conter um número de assinaturas,
pelo menos, igual ao da maioria dos árbitros e inclui os
votos de vencido, devidamente identificados.
4 — A decisão arbitral equivale a sentença da primeira
instância, para todos os efeitos legais.
5 — Qualquer das partes pode requerer ao tribunal arbitral o esclarecimento de alguma obscuridade ou ambiguidade da decisão ou dos seus fundamentos, nos termos
previstos no Código de Processo Civil, nas 12 horas seguintes à sua notificação.
6 — As decisões arbitrais são objeto de publicação na
página eletrónica da DGAEP.

Artigo 403.º

Artigo 405.º

Redução da arbitragem

Regime subsidiário

1 — No caso de acordo parcial, incidindo este sobre a
definição dos serviços mínimos, a arbitragem prossegue
em relação aos meios necessários para os assegurar.
2 — No caso de as partes chegarem a acordo sobre todo
o objeto da arbitragem, esta considera-se extinta.

São subsidiariamente aplicáveis o regime da arbitragem
necessária previsto na presente lei e o regime de arbitragem
de serviços mínimos previsto no Decreto-Lei n.º 259/2009,
de 25 de setembro.

Artigo 404.º

Artigo 406.º

Decisão

Lock-out

1 — A notificação da decisão é efetuada até 48 horas
antes do início do período da greve.
2 — A decisão final do tribunal arbitral é fundamentada
e reduzida a escrito, dela constando ainda:

1 — É proibido o lock-out.
2 — Considera-se lock-out qualquer decisão unilateral do empregador público que se traduza na paralisação
total ou parcial do órgão ou serviço ou na interdição do
acesso aos locais de trabalho a alguns ou à totalidade dos
trabalhadores e, ainda, na recusa em fornecer trabalho,
condições e instrumentos de trabalho que determine ou
possa determinar a paralisação de todos ou alguns setores
do órgão ou serviço ou desde que, em qualquer caso, vise
atingir finalidades alheias à normal atividade do órgão
ou serviço.

a) A identificação das partes;
b) O objeto da arbitragem;
c) A identificação dos árbitros;
d) O lugar da arbitragem e o local e data em que a decisão foi proferida;
e) A assinatura dos árbitros;
f) A indicação dos árbitros que não puderem assinar.

ANEXO

(a que se refere o n.º 2 do artigo 88.º)
Caracterização das carreiras gerais
Carreira

Categorias

Conteúdo funcional

Grau
Número
de complexidade de posições
funcional
remuneratórias

Técnico superior. . . . . Técnico superior. . . . . . . . . . . Funções consultivas, de estudo, planeamento, programação, avaliação e aplicação de métodos e processos de natureza técnica
e ou científica, que fundamentam e preparam a decisão.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e projetos, com diversos graus de complexidade, e execução de
outras atividades de apoio geral ou especializado nas áreas
de atuação comuns, instrumentais e operativas dos órgãos
e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica,
ainda que com enquadramento superior qualificado.
Representação do órgão ou serviço em assuntos da sua especialidade, tomando opções de índole técnica, enquadradas por
diretivas ou orientações superiores.

3

14

Assistente técnico. . . . Coordenador técnico . . . . . . . Funções de chefia técnica e administrativa em uma subunidade orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é
responsável.
Realização das atividades de programação e organização do
trabalho do pessoal que coordena, segundo orientações e diretivas superiores. Execução de trabalhos de natureza técnica
e administrativa de maior complexidade.
Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

2

4
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Carreira

Categorias

Conteúdo funcional

Grau
Número
de complexidade de posições
funcional
remuneratórias

Assistente técnico. . . . . . . . . . Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos e processos, com base em diretivas bem definidas e instruções
gerais, de grau médio de complexidade, nas áreas de atuação
comuns e instrumentais e nos vários domínios de atuação
dos órgãos e serviços.

2

9

Assistente operacional Encarregado geral operacional Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente operacional. Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo
pessoal afeto aos setores de atividade sob sua supervisão.

1

2

Encarregado operacional . . . . Funções de coordenação dos assistentes operacionais afetos ao
seu setor de atividade, por cujos resultados é responsável.
Realização das tarefas de programação, organização e controlo
dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua coordenação.
Substituição do encarregado geral nas suas ausências e impedimentos.

5

Assistente operacional . . . . . . Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico,
enquadradas em diretivas gerais bem definidas e com graus
de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis ao
funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar
esforço físico.
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e pela
sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à
manutenção e reparação dos mesmos.

8

Resolução da Assembleia da República n.º 54/2014
Recomenda ao Governo que concretize as medidas políticas necessárias para o funcionamento pleno do Departamento de
Psiquiatria e Saúde Mental da Unidade Local de Saúde do
Baixo Alentejo (ULSBA).

A Assembleia da República resolve, nos termos do disposto do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, recomendar
ao Governo que:
1 — Tome as medidas políticas para colocar na ULSBA
os psiquiatras necessários ao regular funcionamento do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental e que respondam
às necessidades da população do distrito de Beja.
2 — Estabeleça medidas políticas de colocação de recursos humanos médicos no distrito de Beja que, à semelhança
do que o Serviço Médico à Periferia fez para os Cuidados
de Saúde Primários, dotem este distrito dos recursos humanos de que carece.
Aprovada em 30 de maio de 2014.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.

MINISTÉRIO DAS FINANÇAS
Decreto-Lei n.º 91/2014
de 20 de junho

O presente diploma transpõe parcialmente para a ordem
jurídica interna a Diretiva n.º 2011/89/UE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de novembro de 2011, que
altera as Diretivas n.os 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/
CE e 2009/138/CE, todas do Parlamento Europeu e do
Conselho, no que se refere à supervisão complementar
das entidades financeiras de um conglomerado financeiro
(Diretiva n.º 2011/89/UE).

Por sua vez, a Diretiva n.º 2002/87/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro de 2002,
transposta pelo Decreto-Lei n.º 145/2006, de 31 de julho,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 18/2013, de 6 de fevereiro,
conferiu às autoridades de supervisão do setor financeiro
poderes e instrumentos complementares de supervisão de
grupos compostos por instituições de crédito, empresas
de seguros e empresas de investimento que atuem em
diferentes setores dos mercados financeiros, denominados
«conglomerados financeiros».
Tendo sido identificado que estes grupos estão expostos
a riscos complexos, evidenciou-se a necessidade de os
conglomerados financeiros estarem sujeitos a supervisão
complementar à supervisão numa base individual, consolidada ou ao nível do grupo, sem duplicar ou afetar o grupo
e independentemente da estrutura jurídica do mesmo. É
também adequado que os requisitos de dispensa da aplicação da supervisão complementar sejam aplicados com
base no risco, sendo certo que a monitorização abrangente
e adequada dos riscos só poderá ser realizada quando as
autoridades de supervisão reúnem informações e estabelecem medidas de supervisão além do âmbito nacional dos
respetivos mandatos. Do mesmo modo, há necessidade
de monitorizar e controlar potenciais riscos de grupo com
que os conglomerados financeiros se deparam devido às
participações noutras empresas.
O presente diploma exclui as alterações introduzidas
pela Diretiva n.º 2011/89/UE à Diretiva n.º 2006/48/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 14 de junho
de 2006, relativa ao acesso à atividade das instituições
de crédito e ao seu exercício, as quais serão objeto de
transposição integrada no diploma que proceder à transposição da Diretiva n.º 2013/36/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de junho de 2013, relativa ao
acesso à atividade das instituições de crédito e à supervisão
prudencial das instituições de crédito e das empresas de
investimento.

Regime jurídico das instituições de ensino superior – Lei 62/2007, de 10 de
setembro – nomeadamente o artigo 51º
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CAPÍTULO III

Artigo 50.º

Corpo docente

Estabilidade do corpo docente e de investigação

Artigo 47.º
Corpo docente das instituições de ensino universitário

1 — O corpo docente das instituições de ensino universitário deve satisfazer os seguintes requisitos:
a) Preencher, para cada ciclo de estudos, os requisitos
fixados, em lei especial, para a sua acreditação;
b) Dispor, no conjunto dos docentes e investigadores
que desenvolvam actividade docente ou de investigação, a
qualquer título, na instituição, no mínimo, um doutor por
cada 30 estudantes;
c) Pelo menos metade dos doutores a que se refere a
alínea anterior estarem em regime de tempo integral.
2 — Os docentes e investigadores a que se referem as
alíneas b) e c) do número anterior:
a) Se em regime de tempo integral, só podem ser considerados para esse efeito nessa instituição;
b) Se em regime de tempo parcial, não podem ser considerados para esse efeito em mais de duas instituições.
Artigo 48.º
Título de especialista

1 — No âmbito do ensino politécnico é concedido o
título de especialista, nos termos a fixar por decreto-lei.
2 — O título de especialista comprova a qualidade e
especial relevância do currículo profissional numa determinada área.
Artigo 49.º
Corpo docente das instituições de ensino politécnico

1 — O corpo docente das instituições de ensino politécnico deve satisfazer os seguintes requisitos:
a) Preencher, para cada ciclo de estudos, os requisitos
fixados, em lei especial, para a sua acreditação;
b) Dispor, no conjunto dos docentes e investigadores
que desenvolvam actividade docente ou de investigação, a
qualquer título, na instituição, no mínimo de um detentor
do título de especialista ou do grau de doutor por cada
30 estudantes;
c) No conjunto dos docentes e investigadores que desenvolvam actividade docente ou de investigação, a qualquer
título, na instituição, pelo menos 15 % devem ser doutores
em regime de tempo integral e, para além destes, pelo
menos 35 % devem ser detentores do título de especialista, os quais poderão igualmente ser detentores do grau
de doutor.
2 — A maioria dos docentes detentores do título de
especialista deve desenvolver uma actividade profissional
na área em que foi atribuído o título.
3 — Os docentes e investigadores a que se referem as
alíneas b) e c) do n.º 1:
a) Se em regime de tempo integral, só podem ser considerados para esse efeito nessa instituição;
b) Se em regime de tempo parcial, não podem ser considerados para esse efeito em mais de duas instituições.

A fim de garantir a sua autonomia científica e pedagógica, as instituições de ensino superior devem dispor de
um quadro permanente de professores e investigadores
beneficiários de um estatuto reforçado de estabilidade no
emprego (tenure), com a dimensão e nos termos estabelecidos nos estatutos das carreiras docentes e de investigação
científica.
Artigo 51.º
Acumulações e incompatibilidades dos docentes

1 — Os docentes das instituições de ensino superior
públicas em regime de tempo integral podem, quando
autorizados pela respectiva instituição, acumular funções
docentes noutro estabelecimento de ensino superior, até
ao limite máximo fixado pelo respectivo estatuto de carreira.
2 — Os docentes dos estabelecimentos de ensino superior privados podem, nos termos fixados no respectivo
estatuto de carreira, acumular funções docentes noutro
estabelecimento de ensino superior.
3 — A acumulação de funções docentes em instituições
de ensino superior privadas por docentes de outras instituições de ensino superior, públicas ou privadas, carece, para
além dos demais condicionalismos legalmente previstos,
de comunicação:
a) Aos órgãos competentes das instituições de ensino
superior respectivas, por parte do docente;
b) À Direcção-Geral do Ensino Superior, pelas instituições de ensino superior.
4 — As instituições de ensino superior públicas e privadas podem celebrar protocolos de cooperação visando
a acumulação de funções docentes nos termos e com os
limites dos números anteriores.
5 — Os docentes em tempo integral numa instituição
de ensino superior pública:
a) Não podem exercer funções em órgãos de direcção
de outra instituição de ensino superior;
b) Podem ser vogais de conselhos científicos, técnico-científicos ou pedagógicos de outra instituição de ensino
superior.
Artigo 52.º
Corpo docente dos estabelecimentos de ensino superior privados

1 — Aos docentes do ensino superior privado deve ser
assegurada, no âmbito dos estabelecimentos de ensino em
que prestam serviço, uma carreira paralela à dos docentes
do ensino superior público.
2 — O pessoal docente dos estabelecimentos de ensino
superior privados deve possuir as habilitações e os graus
legalmente exigidos para o exercício de funções da categoria respectiva no ensino superior público.
Artigo 53.º
Regime do pessoal docente e de investigação
das instituições privadas

O regime do pessoal docente e de investigação das
instituições privadas é aprovado por decreto-lei.

Constituição da República Portuguesa – nomeadamente o artigo 50º

1. Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na vida política e na direcção dos assuntos
públicos do país, directamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos.
2. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objectivamente sobre actos do Estado e
demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da
gestão dos assuntos públicos.
Artigo 49.º
(Direito de sufrágio)
1. Têm direito de sufrágio todos os cidadãos maiores de dezoito anos, ressalvadas as
incapacidades previstas na lei geral.
2. O exercício do direito de sufrágio é pessoal e constitui um dever cívico.
Artigo 50.º
(Direito de acesso a cargos públicos)
1. Todos os cidadãos têm o direito de acesso, em condições de igualdade e liberdade, aos
cargos públicos.
2. Ninguém pode ser prejudicado na sua colocação, no seu emprego, na sua carreira
profissional ou nos benefícios sociais a que tenha direito, em virtude do exercício de direitos
políticos ou do desempenho de cargos públicos.
3. No acesso a cargos electivos a lei só pode estabelecer as inelegibilidades necessárias para
garantir a liberdade de escolha dos eleitores e a isenção e independência do exercício dos
respectivos cargos.
Artigo 51.º
(Associações e partidos políticos)
1. A liberdade de associação compreende o direito de constituir ou participar em associações e
partidos políticos e de através deles concorrer democraticamente para a formação da vontade
popular e a organização do poder político.
2. Ninguém pode estar inscrito simultaneamente em mais de um partido político nem ser
privado do exercício de qualquer direito por estar ou deixar de estar inscrito em algum partido
legalmente constituído.
3. Os partidos políticos não podem, sem prejuízo da filosofia ou ideologia inspiradora do seu
programa, usar denominação que contenha expressões directamente relacionadas com
quaisquer religiões ou igrejas, bem como emblemas confundíveis com símbolos nacionais ou
religiosos.
4. Não podem constituir-se partidos que, pela sua designação ou pelos seus objectivos
programáticos, tenham índole ou âmbito regional.
5. Os partidos políticos devem reger-se pelos princípios da transparência, da organização e da
gestão democráticas e da participação de todos os seus membros.
6. A lei estabelece as regras de financiamento dos partidos políticos, nomeadamente quanto
aos requisitos e limites do financiamento público, bem como às exigências de publicidade do
seu património e das suas contas.
Artigo 52.º
(Direito de petição e direito de acção popular)

Regulamento nº 811/2016, de 17 de agosto, da Concessão de Equiparação a
Bolseiro e Deslocação em Serviço da Universidade do Porto
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II — Plano de estudos
Mestrado em Engenharia de Energias Renováveis
QUADRO N.º 2
Tempo de trabalho (horas)
Unidades curriculares

Área
Científica

Tipo

EMc
ER
EE
ER
GSA
CC

Créditos
Total

Contacto

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

168
168
168
168
84
84

T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
TP: 45

6
6
6
6
3
3

EE
ER
GSA
ER
QAC

Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral

168
168
168
168
168

T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28
Depende da UC escolhida

6
6
6
6
6

CHS
ER

Semestral
Semestral

168
168

T: 28, TP: 28
T: 28, TP: 28

6
6

ER

Anual

1340

OT:56

48

Observações

1.º ano
1.º semestre
Turbomáquinas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Energia e Ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Eletrotecnia e Máquinas Elétricas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Bioenergia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Processos Ambientais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empreendedorismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.º semestre
Gestão de Energia Elétrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Projeto de Instalações Solares e Fotovoltaicas . . . . . . . . .
Avaliação Ambiental Estratégica e de Projeto . . . . . . . . .
Processamento e Armazenamento de Energia Elétrica . . .
Unidade Curricular do Bloco Livre . . . . . . . . . . . . . . . . .

Optativa (a)

2.º ano
3.º semestre
Economia das Energias Renováveis . . . . . . . . . . . . . . . . .
Política das Energias Renováveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.º/4.º semestre
Dissertação em Engenharia de Energias Renováveis . . . .

(a) 6 créditos ECTS em unidades curriculares escolhidas pelo estudante de uma lista aprovada anualmente pelo Conselho Científico da FCT/UNL, que inclui unidades de todas as áreas
científicas da FCT/UNL.
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UNIVERSIDADE DO PORTO
Regulamento n.º 811/2016
Regulamento da Concessão de Equiparação a Bolseiro
e Deslocação em Serviço da Universidade do Porto
Ao abrigo do disposto no artigo 38, n.º 1, alínea n) dos Estatutos da
Universidade do Porto, aprovados por Despacho Normativo n.º 8/2015,
republicados no Diário da República, segunda série, n.º 100, de 25 de
maio, conjugado com o artigo 92, n.º 1, alínea o) do Regime Jurídico
das Instituições de Ensino Superior, conforme deliberado pelo Conselho
de Gestão em reunião de 14 de julho de 2016, ouvida a Comissão de
Trabalhadores da U.Porto e os Diretores das Entidades Constitutivas,
aprovo o Regulamento da Concessão de Equiparação a Bolseiro e Deslocação em Serviço da Universidade do Porto.
Publique-se no Sistema de Informação da U.Porto e no Diário da
República.
5 de agosto de 2016. — O Reitor, Sebastião Feyo de Azevedo.
Regulamento da Concessão de Equiparação a Bolseiro
e Deslocação em Serviço
aos Trabalhadores da Universidade do Porto
Considerando que a equiparação a bolseiro é legalmente enquadrada,
consoante a carreira e o regime de contratação em que está integrado o
trabalhador e o local onde se pretenda gozar a licença, pelo Estatuto da
Carreira Docente Universitária, pela Lei Geral do Trabalho em Funções
Públicas, pelo Código do Trabalho, pelo Decreto-Lei n.º 272/88, de 3
de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de agosto.
Considerando o disposto nos artigos 80 e 83 do Estatuto da Carreira Docente Universitária, na redação introduzida pelo Decreto-Lei
n.º 205/2009, de 31 de agosto, com as alterações introduzidas pela Lei
n.º 8/2010, de 13 de maio, cabe às instituições de ensino superior aprovar
a regulamentação necessária à execução do Estatuto da Carreira Docente

Universitária, designadamente em que termos pode o pessoal docente
ser equiparado a bolseiro.
Considerando que a deslocação em serviço é legalmente enquadrada,
essencialmente pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas e pelo
Código do Trabalho.
Considerando a necessidade de promover a harmonização de procedimentos em toda a Universidade.
Ouvido o Conselho de Diretores e a Comissão de Trabalhadores,
aprovo, nos termos do artigo 38, n.º 1, alínea e) dos Estatutos da Universidade do Porto, o Regulamento da Concessão da Equiparação a
Bolseiro e Deslocação em Serviço dos Trabalhadores da Universidade
do Porto.
Artigo 1.º
Objeto
1 — O presente regulamento define as regras e o procedimento para
a atribuição do regime de equiparação a bolseiro e do regime de deslocações em serviço dos trabalhadores, docentes, investigadores e não
docentes da Universidade do Porto.
2 — Distinguem a equiparação a bolseiro e a deslocação em serviço
os seus objetivos e pressupostos sendo que na equiparação a bolseiro
estão previstos objetivos, ab initio, de interesse individual do trabalhador,
não necessariamente relacionados com o exercício das suas funções,
e, na deslocação em serviço, de interesse primeiro da instituição, no
pressuposto de o trabalhador, docente ou não docente, estar ao serviço
e/ou em representação da Universidade do Porto e no âmbito das funções
que lhe estão confiadas.
Artigo 2.º
Equiparação a bolseiro
Entende-se por equiparação a bolseiro a dispensa temporária, total ou
parcial, com ou sem vencimento, no país ou no estrangeiro, do exercício
das funções de trabalhadores, docentes, investigadores ou não docentes,
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contratados a tempo integral ou a tempo parcial, independentemente
do regime jurídico de contratação, pela duração que se revelar mais
adequada ao objetivo, sem prejuízo dos direitos inerentes ao seu efetivo
desempenho.
Artigo 3.º
Pedido de equiparação a bolseiro
1 — A equiparação a bolseiro é requerida por iniciativa do trabalhador, com a antecedência mínima de 15 dias utilizando para o efeito
o formulário anexo ao presente regulamento que, uma vez informado
pelo serviço de recursos humanos é objeto de decisão pelo Diretor da
entidade constitutiva a que o trabalhador se encontre afeto.
2 — No caso dos trabalhadores docentes e investigadores a decisão
sobre o pedido de equiparação a bolseiro depende de parecer favorável
do órgão científico respetivo que instruirá o processo de decisão.
3 — Estando em causa requerimento apresentado por diretor de uma
entidade constitutiva, compete ao reitor, com fundamento no parecer do
órgão científico respetivo, despachar sobre o pedido.
Artigo 4.º
Tipo de equiparação a bolseiro
1 — A equiparação a bolseiro pode ser concedida no país ou no
estrangeiro, com ou sem vencimento.
2 — A equiparação a bolseiro no país é concedida para a realização
de programas de trabalho e estudo ou para a frequência de cursos ou
estágios, até ao limite de quatro por ano não podendo cada equiparação
ter uma duração inferior a três meses.
3 — A equiparação a bolseiro no estrangeiro é concedida para a
realização de programa de trabalho e estudo; frequência de cursos ou
estágios ou para a participação em congressos, seminários ou reuniões
de caráter análogo, até ao limite de uma por ano.
4 — A equiparação a bolseiro é, em regra, sem vencimento podendo,
mediante pedido fundamentado ser autorizada pelo órgão competente a
equiparação a bolseiro com vencimento.
Artigo 5.º
Pressupostos e tramitação da equiparação a bolseiro
1 — A concessão da equiparação a bolseiro, no país ou no estrangeiro,
pressupõe, cumulativamente:
a) O reconhecimento do interesse da participação pela entidade constitutiva a que está afeto o trabalhador;
b) A inexistência de prejuízo para o serviço, nomeadamente acréscimo
de encargos com pessoal;
c) A não acumulação com outra modalidade de dispensa de serviço,
nomeadamente férias, licença sabática, dispensa de serviço docente,
licença de curta ou longa duração.
2 — No caso do pessoal docente a concessão da equiparação a bolseiro
depende da admissibilidade da substituição do docente nas aulas marcadas ou, em alternativa da possibilidade de compensação das mesmas.
3 — O despacho que defira o pedido de equiparação a bolseiro fixará
a respetiva duração, condições e termos, podendo estabelecer a obrigatoriedade de apresentação de relatório contendo o resultado do trabalho.
4 — A autorização de equiparação a bolseiro é revogável a todo o
tempo, por despacho devidamente fundamentado assente no incumprimento das obrigações a que ficou sujeito o equiparado ficando o
trabalhador obrigado a regressar de imediato ao serviço.
5 — A equiparação a bolseiro é temporária e não dá origem à abertura da vaga, podendo, no entanto, no caso de ser sem vencimento, o
respetivo lugar ser preenchido em regime de substituição e pelo exato
período da concessão de licença.
6 — São publicados no sistema de informação da U.Porto os despachos que defiram pedidos de equiparações a bolseiro superiores a
seis meses.
Artigo 6.º
Deslocação em serviço
Entende-se por deslocação em serviço, a deslocação efetuada ao
serviço da Universidade do Porto, por trabalhadores docentes, investigadores ou não docentes, contratados a tempo integral ou a tempo parcial,
independentemente do regime jurídico de contratação, pela duração
que se revelar mais adequada ao objetivo, sem caráter de permanência
e fora do local de trabalho habitual, diretamente relacionados com o
desempenho das respetivas funções e sem prejuízo dos direitos inerentes
ao seu efetivo desempenho.

Artigo 7.º
Pedido de deslocação em serviço
1 — A deslocação em serviço é requerida por iniciativa do trabalhador
ou do seu superior hierárquico, com antecedência mínima de cinco dias
úteis e depende de procedimento obrigatoriamente vertido no módulo
deslocações do sistema de informação de cada entidade constitutiva.
2 — Compete ao Diretor da entidade constitutiva respetiva a deliberação sobre a autorização de deslocação em serviço e, no caso da reitoria
e serviços centrais ao administrador da Universidade.
3 — Estando em causa requerimento apresentado por diretor de
uma entidade constitutiva, compete ao subdiretor despachar sobre o
pedido.
4 — Por decisão do órgão máximo da entidade constitutiva e a requerimento do trabalhador ou do seu superior hierárquico, a deslocação em
serviço equivale ao efetivo exercício de funções e poderá ser abonada
com ajudas de custo e transporte, o que poderá implicar o pagamento
da diária, transportes e alojamento sendo quem neste caso não poderá
exceder os 90 dias seguidos.
Artigo 8.º
Tipo de deslocação em serviço
1 — A deslocação em serviço pode ser concedida no país ou no
estrangeiro:
a) Em representação da entidade constitutiva da Universidade do Porto
no âmbito do desempenho das funções cometidas ao trabalhador.
b) Ao serviço e/ou em representação da Universidade do Porto.
c) Para fora do local onde habitualmente o trabalhador exerce funções.
Artigo 9.º
Disposições finais
1 — O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no sistema de informação da Universidade do Porto sendo
ainda publicado no Diário da República.
2 — As eventuais dúvidas ou omissões serão aclaradas por despacho
do reitor da Universidade do Porto.
209792645

Faculdade de Belas-Artes
Despacho n.º 10353/2016
Por despacho de 01 de agosto de 2016 do Diretor da Faculdade de
Belas-Artes da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r)
do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea q) do artigo 18.º
dos Estatutos da FBAUP, foi autorizada a manutenção do contrato de
Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período experimental, como Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 27
de dezembro de 2016, do Doutor João Pedro de Abreu Tudela Almeida
Dias. Este docente está posicionado no 1.º escalão índice 195 da tabela
remuneratória do pessoal docente Universitário. (Não carece de visto
do Tribunal de Contas. Não são devidos emolumentos).
2 de agosto de 2016. — O Diretor da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, Professor Doutor José Carlos de Paiva e Silva.
209790288
Despacho n.º 10354/2016
Por despacho de 01 de agosto de 2016 do Diretor da Faculdade de
Belas-Artes da Universidade do Porto, conforme o disposto na alínea r)
do n.º 6, do artigo 65.º dos Estatutos da UP e alínea q) do artigo 18.º
dos Estatutos da FBAUP, foi autorizada a manutenção do contrato de
Trabalho em Funções Públicas por tempo indeterminado, findo o período
experimental, como Professora Auxiliar, com efeitos a partir de 17 de
novembro de 2016, da Doutora Rute Ribeiro Rosas. Esta docente está
posicionada no 1.º escalão índice 195 da tabela remuneratória do pessoal
docente Universitário. (Não carece de visto do Tribunal de Contas. Não
são devidos emolumentos).
2 de agosto de 2016. — O Diretor da Faculdade de Belas-Artes da Universidade do Porto, Professor Doutor José Carlos de Paiva e Silva.
209790311

Decreto-Lei nº 272/88, de 3 de agosto, que disciplina o regime de equiparação
a bolseiro no País dos funcionários e agentes do Estado e demais pessoas
colectivas de direito público

Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto

Tendo o Governo definido uma política de modernização da Administração Pública, importa dignificar os
respectivos recursos humanos, criando condições que estimulem o mérito e a capacidade, bem como os
inerentes mecanismos de valorização, permitindo, designadamente, a realização de estudos
complementares.
E porque a valorização dos recursos humanos passa pelo incentivo à criatividade e formação
complementar, impõe-se materializar, em letra de lei, os meios adequados.
Se o ordenamento jurídico português, e nomeadamente o Decreto-Lei n.º 220/84, de 4 de Julho,
possibilita aos funcionários e agentes da Administração Pública que requeiram a equiparação a bolseiro
para a frequência de curso e estágios, bem como a realização de estudos ou trabalhos de reconhecido
interesse público, no estrangeiro, entende o Governo que se impõe consagrar idêntico regime para a
realização das referidas actividades no País, regime esse que já preexistiu nos termos do Decreto-Lei n.º
420/78, de 21 de Dezembro, hoje revogado.
O presente diploma, ao disciplinar aquele regime, visa transformá-lo num instrumento eficaz de formação
de recursos humanos, precisando o seu conteúdo, explicitando os princípios a que está sujeito,
disciplinando o respectivo processo de autorização.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º

1.

Aos funcionários e agentes do Estado e das demais pessoas colectivas de direito
público poderá ser concedida a equiparação a bolseiro no País, quando se proponham
realizar programas de trabalho e estudo, bem como frequentar cursos ou estágios de
reconhecido interesse público.

2.

A autorização referida no número anterior não poderá ser concedida para a realização
de programas de trabalho e estudo, cursos ou estágios, com duração inferior a três
meses.
Artigo 2.º

1.

A equiparação a bolseiro caracteriza-se pela dispensa temporária, total ou parcial, do
exercício das funções, sem prejuízo das regalias inerentes ao seu efectivo
desempenho, designadamente o abono da respectiva remuneração e a contagem de
tempo de serviço para todos os efeitos legais.

2.

A equiparação a bolseiro é temporária e não dá origem à abertura de vaga, podendo, no
entanto, o respectivo lugar ser preenchido em regime de substituição nos termos gerais,
no caso de se tratar de cargos dirigentes.
Artigo 3.º

1.

Compete ao membro do Governo responsável pelo sector, mediante requerimento do
interessado e parecer da unidade orgânica em que este está integrado, autorizar, com
faculdade de delegação, a equiparação a bolseiro, mediante despacho que fixará a
respectiva duração, condições e termos.

2.

A autorização de equiparação a bolseiro é revogável a todo o tempo, com fundamento
no incumprimento das obrigações a que ficou sujeito o equiparado.

3.

O despacho que concede a equiparação a bolseiro será objecto de publicação na 2.ª
série do Diário da República, quando envolva dispensa total do exercício das
respectivas funções ou seja concedida por período igual ou superior a seis meses.

Artigo 4.º

1.

O disposto no presente diploma não prejudica o regime constante do Decreto-Lei n.º
29/83, de 22 de Janeiro, e do Decreto-Lei n.º 323/84, de 9 de Outubro.

2.

É revogado o Decreto-Lei n.º 218/83, de 25 de Maio.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 26 de Maio de 1988. - Aníbal António Cavaco Silva Miguel José Ribeiro Cadilhe - Roberto Artur da Luz Carneiro.
Promulgado em 18 de Julho de 1988.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 20 de Julho de 1988.
O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

Decreto-Lei nº 282/89, de 23 de agosto, que disciplina o regime de
equiparação a bolseiro fora do País

Decreto-Lei n.º 282/89, de 23 de Agosto

O Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto, disciplina o regime de equiparação a bolseiro no País dos
funcionários e agentes do Estado e demais pessoas colectivas de direito público que se proponham
realizar programas de trabalho e estudo, bem como frequentar cursos ou estágios de reconhecido
interesse público, transformando aquele regime num instrumento eficaz de formação e recursos humanos.
Sucede, porém, que o aludido diploma apenas contempla as situações de equiparação a bolseiro no País,
sendo, portanto, necessário completar a reformulação por ele empreendida quanto ao instituto jurídico em
causa, através da aprovação de normas animadas pelos mesmos princípios, mas dirigidas à concessão
da equiparação a bolseiro fora do País.
Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Aos funcionários e agentes do Estado e das demais pessoas colectivas de direito público poderá ser
concedida a equiparação a bolseiro fora do País, quando se proponham realizar programas de trabalho e
estudo ou frequentar cursos ou estágios, desde que tais iniciativas se revistam de reconhecido interesse
público.
Artigo 2.º

1.

O regime aplicável à duração e situação de equiparação a bolseiro, bem como a
competência para a respectiva autorização, regulam -se pelo disposto no n.º 2 do artigo
1.º e nos artigos 2.º e 3.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto.

2.

Para a participação em congressos, seminários ou reuniões de carácter análogo, de
reconhecido interesse público, pode ser concedida a equiparação a bolseiro prevista no
artigo anterior, ainda que de duração inferior a três meses.

3.

A cada requerente só pode ser concedida a equiparação a bolseiro referida no número
anterior uma vez em cada ano civil.
Artigo 3.º

A equiparação a bolseiro só será concedida desde que não origine acréscimo de encargos com pessoal,
salvo o disposto no n.º 2 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 272/88, de 3 de Agosto.
Artigo 4.º
O disposto no presente diploma não prejudica o regime constante do Decreto-Lei n.º 29/83, de 22 de
Janeiro.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 6 de Julho de 1989. - Aníbal António Cavaco Silva - Miguel
José Ribeiro Cadilhe - Roberto Artur da Luz Carneiro.
Promulgado em 2 de Agosto de 1989.
Publique-se.
O Presidente da República, MÁRIO SOARES.
Referendado em 4 de Agosto de 1989.

O Primeiro-Ministro, Aníbal António Cavaco Silva.

Despacho n.º GR.01/05/2014, que aprova o Regulamento de Horário de
Trabalho na Universidade do Porto

DESPACHO N.º GR.01/05/2014

Aprova o Regulamento de Horário de Trabalho na Universidade do Porto

No uso da competência que me é consagrada na alínea o), do n.º 1, do artigo 40.º dos Estatutos
da Universidade do Porto ouvidos os Diretores das faculdades na reunião mensal ocorrida a
2014.05.07, aprovo do Regulamento de Horário de Trabalho na Universidade do Porto.
O referido Regulamento fica apenso a este despacho dele fazendo parte integrante.
Universidade do Porto, 8 de maio de 2014

O Reitor,

JOSÉ CARLOS
DIOGO
MARQUES
DOS SANTOS
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Regulamentos
REGULAMENTO DE HORÁRIO DE TRABALHO NA UNIVERSIDADE DO PORTO
Aprovado pelo Despacho Reitoral GR.01/05/2014, de 8 de maio de 2014

Capítulo I
Âmbito de aplicação
Artigo 1.º
Âmbito
1 - O presente regulamento aplica-se a todos os trabalhadores não docentes e não
investigadores da Universidade do Porto, adiante designada por U.Porto, com uma relação de
trabalho subordinado, qualquer que seja a natureza e o regime jurídicos do seu contrato de
trabalho.
2 - O regulamento aplica-se igualmente aos trabalhadores que, embora vinculados a outro
organismo, aqui exerçam funções em regime de mobilidade ou cedência de interesse público.
3 - Por razões de serviço, devidamente justificadas, sob proposta do superior hierárquico, pode o
Reitor ou o órgão de gestão com competência para o efeito, atenta a entidade constitutiva da
U.Porto em causa, autorizar a isenção temporária do cumprimento de disposições do presente
regulamento a trabalhadores individualizados ou a grupos de trabalhadores.

Capítulo II

Duração dos períodos de trabalho
Artigo 2.º
Duração semanal e diária do trabalho
1 - A duração média semanal do trabalho é, em regra, de quarenta horas, sem prejuízo de
diferente previsão estabelecida por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho.
2 - O período normal de trabalho diário tem, em regra, a duração de oito horas e é interrompido,
obrigatoriamente, por um intervalo de descanso de duração não inferior a uma hora nem
superior a duas, de modo a que o trabalhador não preste mais de cinco horas de trabalho
consecutivo, sem prejuízo de diferente previsão estabelecida por instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
3 - Nos termos de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, pode ser estabelecida a
prestação de trabalho até seis horas consecutivas e o intervalo diário de descanso ser reduzido
até 30 minutos ou ter uma duração superior à prevista no número anterior. Nos mesmos termos,
poderá ser determinada a frequência e a duração de quaisquer outros intervalos de descanso do
período de trabalho diário.
4 - Não é permitida a alteração aos intervalos de descanso prevista no número anterior se ela
implicar a prestação de mais de seis horas consecutivas de trabalho, exceto para as atividades
mencionadas no n.º 4, do artigo 4.º
Artigo 3.º
Descanso semanal
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 4.º, os trabalhadores têm direito a um dia de descanso
semanal, acrescido de um dia de descanso complementar, os quais devem coincidir com o
domingo e o sábado, respetivamente.
2 - Nos casos em que a semana de trabalho inclua o sábado de manhã, por razões determinadas
pela natureza do serviço, o dia de descanso complementar pode, por opção do trabalhador, ser
gozado do seguinte modo:
a) Dividido em dois períodos imediatamente anteriores ou posteriores ao dia de
descanso semanal obrigatório;
b) Meio-dia imediatamente anterior ou posterior ao dia de descanso semanal
obrigatório, sendo o tempo restante deduzido na duração do período normal de
trabalho dos restantes dias úteis, sem prejuízo da duração do período normal de
trabalho semanal.

Capítulo III

Funcionamento e atendimento
Artigo 4.º
Período de funcionamento e de atendimento ao público
1 - Entende-se por período de funcionamento o intervalo de tempo diário durante o qual os
serviços podem exercer a sua atividade.
2 - O período de funcionamento dos serviços da U.Porto decorre, normalmente, nos dias úteis,
entre as 8 e as 20 horas.
3 - Excecionam-se do número anterior os serviços que, pela sua especificidade, se obrigam a
funcionar num período diferente do indicado.
4 - Para efeitos do número anterior, o dirigente máximo da entidade constitutiva fixará o
respetivo período de funcionamento sempre que a natureza dos serviços o aconselhe, como é o
caso, entre outros, de bibliotecas, laboratórios, refeitórios e alojamentos, devendo, na medida do
possível, na U.Porto, coincidirem os períodos de funcionamento dos serviços do mesmo tipo.
5 - O período de atendimento ao público deve, tendencialmente, ter a duração de oito horas
diárias e abranger os períodos da manhã e da tarde, devendo ser obrigatoriamente afixadas, de
modo visível ao público, nos locais de atendimento, as horas do seu início e do seu termo.
6 - Para efeitos do disposto no número anterior, o dirigente máximo da entidade constitutiva
fixará o respetivo período de atendimento ao público, devendo, na U.Porto, sempre que possível,
coincidirem os períodos de atendimento dos serviços do mesmo tipo.
Capítulo IV
Modalidades de horário de trabalho
Artigo 5.º
Modalidades de horário a praticar
1 - São adotadas as seguintes modalidades de horário:
a) Rígido;
b) Flexível;
c) Jornada contínua;
d) Isenção;
e) Por turnos;
f) Desfasado;
g) Noturno.
2 - Podem ainda ser autorizados horários específicos, por despacho do órgão com competência
para o efeito, ouvido o responsável do serviço onde o trabalhador exerce funções, para as
situações legalmente consagradas, nomeadamente trabalhadores-estudantes, trabalhadores com

responsabilidades familiares, trabalhadores portadores de deficiência ou sempre que outras
circunstâncias relevantes devidamente fundamentadas o justifiquem.
Artigo 6.º
Horário rígido
1 – Sem prejuízo do estabelecido em instrumento de regulamentação coletiva, na modalidade de
horário rígido, o período de trabalho diário é, em regra, de oito horas, com horas fixas de
entrada e de saída, interrompido por um período de descanso obrigatório que não pode ser
inferior a uma hora nem superior a duas.
2 - O respetivo superior hierárquico poderá relevar o atraso na entrada ou a antecipação na
saída, até quinze minutos, embora com compensação no mesmo ou em outro dia da mesma
semana, de modo a que seja cumprido o horário semanal que estiver em vigor.
3 - O saldo de tempo negativo mensal dá lugar à marcação de meia falta por cada período igual
ou inferior a quatro horas, que deve ser justificada nos termos das disposições legais aplicáveis.
4 - As faltas a que se refere o número anterior são reportadas ao último dia ou dias úteis do mês
a que o débito respeita.
5 – O saldo positivo registado em cada período de aferição, que não tenha sido remunerado
como horas extraordinária autorizadas pelo dirigente máximo, que ocorra por motivo de anormal
acumulação de serviço ou tarefa excecional que o trabalhador tenha sido chamado a
desempenhar, depende de autorização para transitar para o período de aferição seguinte, até ao
limite de oito horas.
6 – Das oito horas referidas no número anterior podem transitar duas horas mensais, mediante
despacho do dirigente máximo da respetiva entidade constitutiva da U.Porto, o qual pode
assumir a forma de autorização genérica para todos os serviços sob a sua dependência.
7 - O horário rígido é praticado, em regra, de segunda a sexta-feira, acrescido de um dia de
descanso semanal obrigatório e de um dia de descanso semanal complementar, que devem
coincidir com o domingo e sábado, respetivamente.
8 - A adoção do horário rígido não prejudica a possibilidade de fixação, pelo respetivo dirigente
máximo e a pedido do interessado, para os trabalhadores portadores de deficiência, de mais do
que um intervalo de descanso e com duração diferente da prevista no regime geral, mas sem
exceder no total o limite neste estabelecido.
Artigo 7.º
Horário flexível
1 - Na modalidade de horário flexível, cada trabalhador poderá gerir o seu tempo de trabalho,
escolhendo as horas de entrada e de saída, sem prejuízo do regular e eficaz funcionamento dos

órgãos ou serviços, especialmente no que respeita às relações com o público e ao cumprimento
dos períodos de trabalho correspondentes às plataformas fixas.
2 - As plataformas fixas — períodos de presença obrigatória — a utilizar são as seguintes:
a) Período da manhã — das 10 horas às 12 horas;
b) Período da tarde — das 14 horas e 30 minutos às 16 horas e 30 minutos.
3 - Poderão ser adotados outros períodos de presença obrigatória pelo Reitor ou pelo órgão de
gestão com competência para o efeito, atenta a entidade constitutiva da U.Porto em causa, com
respeito pelo período mínimo legalmente estabelecido.
4 - O trabalho deve ser interrompido entre os períodos de presença obrigatória por um só
intervalo de descanso de duração não inferior a uma hora e nem superior a duas horas – período
de almoço –, sem prejuízo de diferente previsão estabelecida em instrumento de regulamentação
coletiva de trabalho.
5 - A utilização do horário flexível não dispensa o trabalhador da comparência às reuniões de
trabalho para que tenha sido previamente convocado, que se realizem fora das plataformas fixas,
bem como a presença para assegurar o desenvolvimento das atividades normais dos serviços,
sempre que pela respetiva chefia lhe seja determinado.
6 - É permitido o regime de compensação dos tempos de trabalho entre dias de funcionamento
do serviço, fora das plataformas fixas, desde que não seja afetado o normal funcionamento do
serviço e não ultrapasse os limites diários impostos por lei.
7 - A compensação é realizada mediante o alargamento ou redução do período normal de
trabalho diário, dentro dos limites estabelecidos no n.º 2 do artigo 2.º, devendo mostrar-se
efetuada no final do período de aferição, conforme definido no número seguinte.
8 - O período de aferição a utilizar é o mês, sendo o número de horas a prestar em cada período
de aferição calculado com base na duração média de trabalho diário em vigor.
9 - As ausências ao serviço nos períodos de plataformas fixas são suscetíveis de compensação
até ao máximo de quatro horas mensais.
10 - Para além do limite estabelecido no número anterior, a ocorrência da referida ausência
implica a perda total do tempo de trabalho normal correspondente ao meio dia em que se
verifique, originando a marcação de meia falta, salvo se justificada nos termos das disposições
legais aplicáveis ou, excecionalmente, mediante autorização prévia do dirigente máximo, nos
primeiros 10 dias úteis do período de aferição imediatamente a seguir.
11 - As faltas a que se referem os números anteriores são reportadas ao último dia ou dias úteis
do mês a que o débito respeita.
12 – O saldo positivo registado em cada período de aferição, que não tenha sido remunerado
como horas extraordinária autorizadas pelo dirigente máximo, que ocorra por motivo de anormal
acumulação de serviço ou tarefa excecional que o trabalhador tenha sido chamado a

desempenhar, depende de autorização para transitar para o período de aferição seguinte, até ao
limite de oito horas.
13 – Das oito horas referidas no número anterior podem transitar duas horas mensais, mediante
despacho do dirigente máximo da respetiva entidade constitutiva da U.Porto, o qual pode
assumir a forma de autorização genérica para todos os serviços sob a sua dependência.
14 - O apuramento no último mês de cada ano civil do saldo positivo acumulado, que não tenha
sido remunerado como horas extraordinárias, poderá ser gozado como acréscimo ao período de
férias do ano civil seguinte, com prévia autorização do órgão com competência para o efeito, não
havendo lugar à transição do saldo registado nesse mês para o período de aferição seguinte.
15 - Na situação prevista no número anterior, o número de dias a acrescer ao período de férias é
o resultado do quociente do saldo por 8, arredondado para a unidade inferior, até ao limite
máximo de cinco dias úteis.

Artigo 8.º
Jornada contínua
1 – Na modalidade de jornada contínua verifica-se a prestação ininterrupta de trabalho, salvo um
período de descanso não superior a trinta minutos, que se considera tempo de trabalho.
2 – Esta modalidade de horário deve ocupar, predominantemente, um dos períodos do dia com
uma redução do período normal de trabalho diário não superior a uma hora, sem prejuízo do
período de descanso a que se refere o número anterior.
3 - A jornada contínua está excecionada do disposto no n.º 2 do artigo 2.º, pelo que não lhe é
aplicável o limite de cinco horas consecutivas de trabalho diário aí previsto.
4 - A jornada contínua pode ser autorizada nos seguintes casos:
a) Trabalhador progenitor com filhos até à idade de doze anos, ou, independentemente da idade,
com deficiência ou doença crónica;
b) Trabalhador adotante, nas mesmas condições dos trabalhadores progenitores;
c) Trabalhador que, substituindo-se aos progenitores, tenha a seu cargo neto com idade inferior
a 12 anos;
d) Trabalhador adotante, ou tutor, ou pessoa a quem foi deferida a confiança judicial ou
administrativa do menor, bem como o cônjuge ou a pessoa em união de facto com qualquer
daqueles ou com progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e habitação com o menor;
e) Trabalhador-estudante;
f) No interesse do trabalhador, sempre que outras circunstâncias relevantes, devidamente
fundamentadas, o justifiquem;
g) Por interesse da entidade empregadora, salvaguardando o interesse de ambas as partes, em
casos excecionais devidamente fundamentados.

5 – É correspondentemente aplicável o número 2 do artigo 6.º e os números 12 a 14 do artigo
anterior.
Artigo 9.º
Isenção de horário
1 – Na modalidade de isenção de horário, o trabalhador não fica sujeito aos limites máximos dos
períodos normais de trabalho, podendo alargar a prestação a um determinado número de horas,
por dia ou por semana, de acordo com os limites legais.
2- Gozam de isenção de horário os trabalhadores:
a) Titulares de cargos dirigentes, coordenadores e os que chefiem equipas multidisciplinares;
b) Assessores, consultores, auditores ou equiparados.
3 - Podem ser isentos de horário, mediante acordo escrito, os trabalhadores com a categoria de
coordenador técnico, técnico superior e encarregado geral operacional que estejam efetivamente
a exercer funções de chefia.
4 - Mediante proposta do respetivo superior hierárquico e após despacho favorável do órgão com
competência para o efeito, poderá ser autorizada a isenção de horário a quem, pela natureza das
suas funções, tenha de exercer com frequência a sua atividade fora das instalações em que está
sedeado.
5 – Sem prejuízo do estabelecido em instrumento de regulamentação coletiva, a isenção de
horário não dispensa os trabalhadores da observância do dever geral de assiduidade, pelo que
não ficam os mesmos dispensados da comparência diária ao serviço, do cumprimento da duração
média semanal e mensal de trabalho e do registo de presença.
6 - A isenção de horário não prejudica o direito a dia de descanso semanal, obrigatório ou
complementar, a feriado ou descanso diário.
7 - É correspondentemente aplicável o disposto nos números 12 a 14 do artigo 7.º
Artigo 10.º
Trabalho por turnos
1 – Na modalidade de trabalho por turnos, o trabalhador, por necessidade do regular e normal
funcionamento do serviço, presta o seu trabalho em pelo menos dois períodos diários e
sucessivos, sendo cada um de duração não inferior à duração diária do trabalho.
2 - A prestação de trabalho por turnos deve obedecer às seguintes regras:
a) Os turnos são rotativos, estando o respetivo pessoal sujeito à sua variação regular;
b) Nos serviços de funcionamento permanente não podem ser prestados mais de seis dias
consecutivos de trabalho;
c) As interrupções a observar em cada turno devem obedecer ao princípio de que não podem ser
prestadas mais de cinco horas de trabalho consecutivo;

d) As interrupções destinadas a repouso ou refeição, quando não superiores a 30 minutos,
consideram-se incluídas no período de trabalho;
e) O dia de descanso semanal deve coincidir com o domingo, pelo menos uma vez em cada
período de quatro semanas;
f) Salvo casos excecionais, como tal reconhecidos pelo dirigente do serviço e aceites pelo
interessado, a mudança de turno só pode ocorrer após o dia de descanso.
Artigo 11.º
Horário desfasado
1 – Na modalidade de horário desfasado, embora mantendo inalterado o período normal de
trabalho diário, pode estabelecer-se, serviço a serviço ou para determinado grupo ou grupos de
pessoal, e sem possibilidade de opção, horas fixas diferentes de entrada e de saída.
2 - O horário desfasado deverá compreender o período decorrente entre as 8 horas e as 20
horas, com o intervalo de descanso, também desfasado.
3 - Esta modalidade de horário poderá ser praticada em regime de rotatividade entre os
trabalhadores.
Artigo 12.º
Horário noturno
Na modalidade de trabalho noturno, o trabalhador presta o seu trabalho, pelo menos
correspondente a três horas de trabalho normal noturno em cada dia, considerando a duração
semanal e diária do trabalho referida no artigo 2.º, entre as 22 horas de um dia e as 7 horas do
dia seguinte.
Capítulo V
Trabalho extraordinário/suplementar e banco de horas
Artigo 13.º
Conceito de trabalho extraordinário/suplementar
1 - Entende-se por trabalho extraordinário aquele que for prestado fora do horário de trabalho,
no caso dos trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas.
2 - Entende-se por trabalho suplementar aquele que for prestado fora do horário de trabalho, no
caso dos trabalhadores com contrato em regime de direito privado.
3 - No horário flexível, é trabalho extraordinário/suplementar o que for prestado além do número
de horas a que o trabalhador se encontra obrigado em cada período de aferição, desde que
devidamente autorizado.

Artigo 14.º
Conceito de banco de horas
Entende-se por banco de horas a possibilidade de o trabalhador, por acordo escrito com a
entidade empregadora, independentemente da modalidade de horário, poder efetuar a sua
prestação laboral até, no máximo, mais três horas diárias, com um limite de cinquenta horas
semanais, tendo este acréscimo por limite cento e cinquenta horas por ano, a compensar em
redução equivalente do tempo de trabalho.
Artigo 15.º
Procedimento para realização de trabalho extraordinário/suplementar
1 - A realização de trabalho extraordinário/suplementar deve ser prévia e expressamente
determinada pelo dirigente máximo da entidade constitutiva.
2 - A proposta de trabalho extraordinário/suplementar, a apresentar pelo respetivo responsável
do serviço, deve referir expressamente o trabalho a realizar, fundamentando a sua necessidade e
a impossibilidade de realização do mesmo no período normal de trabalho.
3 - Apenas em situações excecionais e devidamente fundamentadas poderá ser excecionado o
disposto no n.º 1 do presente artigo, admitindo-se a autorização após a realização do trabalho
extraordinário/suplementar.
4 - Para os trabalhadores que adiram ao banco de horas, o trabalho extraordinário/suplementar é
sempre compensado em redução equivalente do tempo de trabalho.
Artigo 16.º
Banco de horas
1 – Sempre que, por acordo escrito com a entidade empregadora, o trabalhador aderir ao banco
de horas, a compensação da prestação de trabalho a que se refere o número 4 do artigo anterior
é feita exclusivamente por redução equivalente em tempo de trabalho.
2 – O acordo de adesão ao banco de horas estabelecerá sempre uma data de início e uma data
de termo.
3 – Mediante acordo do trabalhador, a prestação de trabalho em dia de descanso suplementar
e/ou obrigatório pode integrar o banco de horas.
4 – O saldo das horas que integram o banco de horas transita automaticamente durante o
período referido no número 2.
5 – Findo o período de aferição a que alude o número 2, o saldo existente pode transitar para um
período seguinte, mediante autorização do dirigente máximo da respetiva entidade constitutiva
da U.Porto.

Capítulo VI
Assiduidade e pontualidade
Artigo 17.º
Deveres de assiduidade e de pontualidade
1 - Todos os trabalhadores devem comparecer regularmente ao serviço dentro do horário que lhe
for cometido e aí permanecer continuamente, não podendo ausentar-se, salvo nos termos e pelo
tempo autorizado pelo respetivo superior hierárquico, sob pena de marcação de falta, de acordo
com a legislação aplicável.
2 - Após o registo de entrada, os trabalhadores só poderão ausentar-se das instalações, durante
o período de trabalho, após registo de saída no sistema de controlo de assiduidade, mesmo que
o fundamento da saída seja a prestação de trabalho no exterior.
3 - Para verificação do dever de pontualidade, todos os trabalhadores não isentos de horário de
trabalho devem fazer o registo de entrada e de saída relativamente a cada período de trabalho.
4 - Para verificação do dever de assiduidade e do direito ao subsídio de alimentação, todos os
trabalhadores isentos de horário de trabalho devem fazer o registo de entrada e saída.
5 - As justificações de ausências são validadas pelo superior hierárquico e deverão dar entrada
nos serviços de controlo de assiduidade dentro dos prazos legais.
Artigo 18.º
Controlo de assiduidade e pontualidade
1 - O cumprimento da assiduidade e da pontualidade – entradas e saídas – é verificado, sempre
que possível, num sistema automático, que servirá de base à elaboração de um mapa mensal
discriminado das ausências dos trabalhadores, devendo ser elaborado pelo serviço responsável
pela gestão de recursos humanos até ao dia 8 do mês seguinte.
2 - O mapa referido no número anterior deverá indicar a natureza das faltas e/ou licenças de
cada trabalhador.
3 - No caso de se verificarem situações anómalas não previstas no presente regulamento,
deverão as mesmas ser levadas ao conhecimento do Reitor ou do órgão competente para o
efeito, que, ouvido o responsável do serviço a que pertence o trabalhador em causa, decidirá
sobre as medidas a tomar.
4 - Cada trabalhador deverá diariamente efetuar, pelo menos, quatro marcações de ponto – duas
para o período da manhã e duas relativas ao período da tarde –, com exceção daqueles
abrangidos pela jornada contínua, que só efetuarão duas picagens de ponto caso não se
ausentem do posto de trabalho durante o intervalo de descanso.

5 - O registo de entradas e saídas será efetuado, sempre que possível, em terminais de leitura
ótica, biométrica, magnética, ou outro sistema, constituindo infração disciplinar grave a sua
utilização fraudulenta, por outrem que não o titular.
6 - Os cartões de ponto, se utilizados, são propriedade da U.Porto. Sempre que ocorra perda ou
deterioração imputável ao titular, este pagará a sua substituição pelo valor debitado pelo
fornecedor do sistema.
7 - Salvo casos de não funcionamento dos aparelhos de controlo, a falta de registo da
assiduidade sem motivo justificativo faz presumir a ausência ao serviço com as consequências
inerentes.
Artigo 19.º
Forma de justificação das faltas e do incumprimento do horário
1 - No horário rígido, os atrasos nas entradas e a antecipação nas saídas superiores a quinze
minutos deverão ser justificados e visados pelo responsável do serviço onde o trabalhador exerce
funções.
2 - A aceitação da justificação dos atrasos ou antecipações de saída, no horário rígido, não isenta
o cumprimento do número de horas de serviço semanal a que o trabalhador está sujeito.
3 - No horário flexível, caso se verifique a transição autorizada de saldo positivo do mês anterior,
a ausência ao serviço, até quatro horas por mês, que se verifique nas plataformas fixas, poderá
ser autorizada pelo dirigente máximo.
4 - No horário flexível, as ausências nas plataformas fixas além das quatro horas compensadas
determina a marcação de falta a justificar nos termos legais.
5 - Todas as faltas ao serviço deverão ser justificadas dentro dos prazos legais e acompanhadas
dos documentos legalmente previstos, consoante a natureza da ausência.
6 - A falta de registo correspondente ao período de férias deve ser verificada pelo serviço
responsável pela gestão dos recursos humanos, através da consulta de respetivo mapa aprovado
ou do pedido previamente autorizado.
7 - O saldo de tempo negativo mensal dá lugar à marcação de meia falta por cada período igual
ou inferior a quatro horas, que deve ser justificada nos termos das disposições legais aplicáveis.
Artigo 20.º
Acesso aos dados próprios
Cada utilizador pode consultar regularmente os registos da sua assiduidade, devendo manter
atualizada a respetiva informação.

Artigo 21.º
Regime de trabalho a tempo parcial
Aos trabalhadores em regime de tempo parcial são extensivas todas as regalias, mas o tempo
para gozo do dia ou atrasos é proporcional à percentagem do tempo do contrato, mediante
autorização do dirigente máximo do serviço.
Capítulo VIII
Disposições finais
Artigo 22.º
Teletrabalho
Os trabalhadores da U.Porto cuja prestação laboral subjacente ao contrato de trabalho, realizada
com subordinação jurídica, seja prestada fora do serviço da U.Porto em regime de teletrabalho,
com as devidas adaptações, ficam sujeitos ao presente regulamento, nomeadamente quanto à
duração semanal e diária do trabalho a que se refere o artigo 2.º e às regras determinadas pela
modalidade de horário que esteja acordada.
Artigo 23.º
Verificação do cumprimento das normas estabelecidas
Incumbe aos dirigentes e chefias dos respetivos serviços zelar pelo respeito e cumprimento do
disposto no presente regulamento.
Artigo 24.º
Dúvidas
As dúvidas resultantes da aplicação do presente regulamento serão resolvidas por despacho do
Conselho de Gestão da U.Porto, antecedido de audição prévia da Comissão de Trabalhadores.

Artigo 25.º
Casos omissos
Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento aplica-se o disposto
na legislação em vigor.

Artigo 26.º
Revisão
O presente regulamento deve ser revisto quando se verificar alteração da legislação em matéria
de assiduidade e pontualidade que o torne incompatível com as novas disposições e pode ser
alterado sempre que se entender necessário.
Artigo 27.º
Norma revogatória
O presente regulamento revoga o regulamento do horário de trabalho dos trabalhadores não
docentes e não investigadores da U.Porto, aprovado em 14 de janeiro de 2010, pelo Conselho de
Gestão, Despacho n.º 1690/2010, publicado na 2ª série do Diário da República de 25 de janeiro
de 2010.
Artigo 28.º
Entrada em vigor
O presente regulamento entra em vigor na data da sua publicação no sistema de informação da
U.Porto.

Nota interna sobre faltas justificadas

Faltas Justificadas
Quando deve ser feita a comunicação da ausência?
As ausências previsíveis devem de ser comunicadas com cinco dias de antecedência.
As ausências imprevisíveis, logo que possível.
Como são justificadas as ausências?
As ausências são registadas no módulo de assiduidade, utilizando o tipo de justificação
adequado e anexando os documentos comprovativos.
Que documentos comprovativos são entregues no SRH?
Os documentos originais das ausências que têm efeitos na remuneração base., são
entregues no SRH e arquivados no PI do trabalhador.
Os documentos das ausências, que não têm efeitos na remuneração base, são
dispensados de entrega no SRH.

As ausências motivadas pela necessidade de consultas médicas/tratamento
ambulatório/exames complementares de diagnóstico, que não possam efetuar-se fora
do período normal de trabalho e só pelo tempo estritamente necessário (incluindo
deslocações), dentro do horário de trabalho.
O trabalhador deverá apresentar (anexar à justificação e ausência) uma declaração de
presença na consulta/exame médico.

As ausências motivadas pela necessidade de acompanhamento de cônjuge ou
equiparado, ascendentes (pais/avós) ou descendentes (filhos/netos) quando o
trabalhador comprovadamente é a pessoa mais adequada para o fazer, só pelo tempo
estritamente necessário (incluindo deslocações), dentro do horário de trabalho.
O trabalhador deverá apresentar uma declaração de acompanhamento do familiar e a
declaração sob compromisso de honra em como é a pessoa mais adequada para o
fazer (anexar à justificação e ausência).

São consideradas faltas justificadas as faltas motivadas por impossibilidade de
prestar trabalho devido a facto não imputável ao trabalhador ou cumprimento de
obrigação legal.
Exº de facto não imputável: um acidente na VCI; uma forte tempestade, …
Exº de cumprimentos de obrigação legal: presença obrigatória num julgamento, …

A motivada por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação
de menor por motivo da situação educativa deste, pelo tempo estritamente
necessário, até quatro horas por trimestre, por cada filho menor.
Entende-se por trimestre: cada um dos períodos letivos

Listagem de apoio de justificações ativas no módulo de assiduidade do
SIGARRA

Listagem de apoio de justificações ativas no módulo de
assiduidade do SIGARRA
1.01.01 Acidente em Serviço - DL nº 503/99 de 20 de Novembro
1.01.01.1 Doenças Profissionais - DL nº 503/99 de 20 de Novembro
1.01.02 Consulta/exame médico -alinea i) do nº 2 do artº 134º da LTFP, CT-Delib. C. Gestão
1.01.03 Consulta de Saúde Ocupacional- alínea d) do nº 1 do artº 17 da Lei 102/2009 de 10/09
1.01.05 Doença por Junta Médica - ADSE/CGA
1.01.06 Doença-Internamento Hospitalar nº 5 do artº 15º da LTFP e alinea d) do artº 249º do CT
1.01.07 Doença-Isolamento Profilático/Tuberculose nº 5 do artº 15º da LTFP
1.01.10 Doença - artº 15º da LTFP e alinea d) do artº 249º do CT
1.02.01 Acompanhamento Familiar (Consulta/exame) - nº 3 do artº 134º da LTFP, CT-Delib. C. Gestão
1.02.02 Assistência Familiares - alinea e) nº 2 do artº 134º da LTFP e artºs 49º, 64º e 65º do CT
1.03.01 Assistência Filho <12A /Def/DC (30 dias +1dia por cada filho menor de 12 anos)
1.03.03 Deslocação a Estabelecimento de Ensino - alinea f) do artº 134º da LTFP e artº 249º do CT
1.03.05 Dispensa para avaliação p/ adoção - artº 45º do CT
1.03.06 Dispensa para consulta pré-natal - artº 46º do CT
1.03.08 Internamento Filho <12 anos/Deficiência/Doença Crónica - nº 1 do artº 49º do CT
1.03.09 Licença Risco Clínico Durante Gravidez - artº 37º do CT
1.03.10 Licença Assistência a Filho (lim.2/3 ano) - artº 52º do CT
1.03.11 Licença Assistência Filho - def/doença crónica - artº 53º do CT
1.03.12 Licença Parental Inicial (120) - artº 40 do CT
1.03.13 Licença Parental Inicial Partilhada (120+30) - artº 40º do CT
1.03.14 Licença Parental Inicial Partilhada (150+30) - artº 40º do CT
1.03.15 Licença Parental Inicial (150) - artº 40º do CT
1.03.16 Licença Parental Complementar - artº 51º do CT
1.03.17 Licença Parental Exclusiva da Mãe - artº 41º do CT
1.03.18 Licença Parental Exclusiva do Pai - artº 43º do CT
1.03.21 Licença Parental Inicial - Nascimentos múltiplos - nº 3 do artº 40º do CT
1.03.22 Licença por Adopção < 15 anos (120 + 30) - artº 44º do CT
1.03.23 Licença por Adopção < 15 anos (120 dias) - artº 44º do CT
1.03.24 Licença por Adopção <15 anos (150 + 30 ) - artº 44º do CT
1.03.25 Licença por Adopção < 15 anos (150 dias) - artº 44º do CT
1.03.26 Licença por Interrupção da Gravidez - artº 38º do CT
1.04.01 Férias Ano Anterior - artº 237º e seg. do CT e artº 126º da LTFP
1.04.02 Férias Ano Corrente - artº 237º e seg. do CT e artº 126º da LTFP
1.04.03 Férias por subst. de falta - nº 5 do artº 238º do CT e nº 4 do artº 135º da LTFP
1.04.06 Falta por conta ferias ano corrente - artº 135º da LTFP
1.04.07 Falta por conta ferias ano seguinte - artº 135º da LTFP
1.05.03 Equiparação a Bolseiro sem vencimento
1.05.04 Licença p/ Exercício Funções - Organismo Internacional - artº 283º da LTFP
1.05.05 Licença Circunstância de Interesse Público - nº 4 do artº 281º da LTFP
1.05.08 Licença s/ remun. p/ acomp. cônjuge no estrangeiro - artº 282º da LTFP
1.05.09 Licença Especial - Para praticantes das seleções nacionais - DL nº 45/2013, de 5 de abril
1.06.01 Frequência de Ações de Formação - nº 2 do artº 131º do CT e DL nº 50/98 de 11 de março
1.06.02 Prestação de provas p/ concurso - alínea l) do artº 134º da LTFP
1.06.04 Trabalhador Estudante - Provas de avaliação - nº 2 do artº 249 CT e nº 4 do artº 134º LTFP
1.06.05 Trab. Estudante - Frequência Aulas - artº 91º Lei 23/2012 CT e artº 4º da LTFP
1.06.07 Trab. Estudante - Lic. s/rem. - nº 2 artº 92º do CT e alinea f) do nº 1 do artº 4º da LTFP
1.07.01 Candidato Eleições p/ C.Público - alinea h) do nº 2 do artº 134º da LTFP e artº 249º do CT
1.07.02 Delegado Sindical Eleito - Crédito 12H/M - artº 344 da LTFP
1.07.03 Membro Direção Sindical - nº 6 do artº 345º LTFP
1.07.04 Facto n/imputável trab. ou Cumprimento obrig. legais - alínea d) nº2 do artº134º LTFP e artº249º CT

1.07.06 Membro da Mesa de Assembleias eleitorais - Lei eleitoral
1.07.07 Membro da Comissão de trabalhadores - Crédito 25h/mês
1.07.08 Membro da Comissão de trabalhadores - Crédito 40h/mês
1.08.01 Casamento - alínea a) do nº 2 do artº 134º da LTFP e alínea a) do nº 2 do artº 249º do CT
1.08.02 Estatuto de Dador de Sangue - Lei nº 37/2012 de 27 de agosto
1.08.03 Falecimento Familiar 1º Grau - alínea a) do nº 1 do artº 251º do CT
1.08.04 Falecimento Familiar 2º Grau - alínea b) do nº 1 do artº 251º do CT
1.08.05 Estatuto de Bombeiro - nº 1 do artº 26º do DL nº 241/2007 de 21 de junho
1.09.01 Gozo de saldo - Compensação Plataforma - Regulamento Horário U.Porto
1.09.02 Estatuto disciplinar - artº 194 e seguintes da LTFP e artº 328 do CT
1.09.03 Faltas Injustificadas - artº 256º do CT e nº 6 do artº 134º da LTFP
1.09.04 Greve - artº 394º e seguintes da LTFP e artº 530º e seguintes do CT
1.09.08 Descanso compensatório - artº 120º e 162º da LTFP e artº 228º do CT
1.09.09 Férias Saldo - Regulamento Horário U.Porto
1.09.10 Serviço Externo
1.09.11 Tolerância de Ponto
1.09.12 Regularização - Ausência de marcação
1.09.12.1 Ausência de marcação
1.09.13 Intervenção Técnica/Encerramento das Instalações
1.09.15 Gozo de Saldo - Compensação para horários não flexíveis - Regulamento Horário U.Porto
1.09.16 Gozo de saldo em banco de horas - artº 106º da LTFP e artº 208º do CT
1.09.17 Suspensão do contrato por sanção disciplinar - nº 3 do artº 181º da LTFP e artº 328º do CT
2.01.01 Acidente de Trabalho - artº 283º do CT
2.01.01.1 Doenças Profissionais - artº 283º do CT
2.05.01 Licença sem remuneração - artº 280º e seguintes da LTFP e artº 317º do CT
2.07.02 Delegado Sindical Eleito - Limite 4 dias/mês - nº 2 do artº 468º do CT
2.07.10 Crédito Horas de representantes dos trabalhadores - artº 408º do CT
2.09.10 Ausência autorizada/aprovada pelo Empregador - alínea i) do nº 2 do art.º 249º do CT
2.09.11 Que por lei é considerada - Limite de 30 dias/ano - sem perda de remuneração
2.09.16 Que por lei é considerada - Superior a 30 dias/ano - com perda de remuneração

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de Novembro, na sua mais recente atualização
pelo Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15/05, sobre funcionários públicos acidentes em serviço
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DL n.º 503/99, de 20 de Novembro (versão actualizada)

FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS - ACIDENTES EM SERVIÇO
Contém as seguintes alterações:
- Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro
- Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro
- Lei n.º 11/2014, de 06 de Março
- Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro
- DL n.º 33/2018, de 15 de Maio
SUMÁRIO
Aprova o novo regime jurídico dos acidentes em serviço e das doenças profissionais no âmbito da
Administração Pública
__________________________
CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objecto
O presente decreto-lei estabelece o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais ocorridos
ao serviço de entidades empregadoras públicas.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 2.º
Âmbito de aplicação
1 - O disposto no presente decreto-lei é aplicável a todos os trabalhadores que exercem funções públicas, nas
modalidades de nomeação ou de contrato de trabalho em funções públicas, nos serviços da administração directa e
indirecta do Estado.
2 - O disposto no presente decreto-lei é também aplicável aos trabalhadores que exercem funções públicas nos
serviços das administrações regionais e autárquicas e nos órgãos e serviços de apoio do Presidente da República, da
Assembleia da República, dos tribunais e do Ministério Público e respectivos órgãos de gestão e de outros órgãos
independentes.
3 - O disposto no presente decreto-lei é ainda aplicável aos membros dos gabinetes de apoio quer dos membros do
Governo quer dos titulares dos órgãos referidos no número anterior.
4 - Aos trabalhadores que exerçam funções em entidades públicas empresariais ou noutras entidades não abrangidas
pelo disposto nos números anteriores é aplicável o regime de acidentes de trabalho previsto no Código do Trabalho,
aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, devendo as respectivas entidades empregadoras transferir a
responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de acidentes de trabalho nos termos previstos naquele
Código.
5 - O disposto nos números anteriores não prejudica a aplicação do regime de protecção social na eventualidade de
doença profissional aos trabalhadores inscritos nas instituições de segurança social.
6 - As referências legais feitas a acidentes em serviço consideram-se feitas a acidentes de trabalho.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 59/2008, de 11 de Setembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 3.º
Conceitos
1 - Para efeitos de aplicação do presente diploma, considera-se:
a) Regime geral - o regime jurídico dos acidentes de trabalho e das doenças profissionais constante da Lei n.º
100/97, de 13 de Setembro, e legislação complementar;
b) Acidente em serviço - o acidente de trabalho que se verifique no decurso da prestação de trabalho pelos
trabalhadores da Administração Pública;
c) Doença profissional - a lesão corporal, perturbação funcional ou doença que seja consequência necessária e
directa da actividade exercida pelo trabalhador e não represente normal desgaste do organismo;
d) Empregador ou entidade empregadora - o dirigente máximo do serviço ou organismo da Administração Pública
que tenha a competência própria prevista na lei para gestão e administração do pessoal;
e) Incidente - todo o evento que afecta determinado trabalhador, no decurso do trabalho ou com ele relacionado, de
que não resultem lesões corporais diagnosticadas de imediato, ou em que estas só necessitem de primeiros socorros;
f) Acontecimento perigoso - todo o evento que, sendo facilmente reconhecido, possa constituir risco de acidente ou
de doença para os trabalhadores, no decurso do trabalho, ou para a população em geral;
g) Participação - o procedimento previsto na lei, mediante o qual são prestadas as informações relativas ao
acontecimento perigoso, ao incidente, ao acidente em serviço ou à doença profissional;
h) Registo - o procedimento mediante o qual é anotada a informação relativa aos incidentes, acidentes em serviço,
doenças profissionais e acontecimentos perigosos;
i) Incapacidade temporária parcial - a situação em que o sinistrado ou doente pode comparecer ao serviço, embora
se encontre ainda impossibilitado para o pleno exercício das suas funções habituais;
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j) Incapacidade temporária absoluta - a situação que se traduz na impossibilidade temporária do sinistrado ou
doente comparecer ao serviço, por não se encontrar apto para o exercício das suas funções;
l) Incapacidade permanente parcial - a situação que se traduz numa desvalorização permanente do trabalhador, que
implica uma redução definitiva na respectiva capacidade geral de ganho;
m) Incapacidade permanente absoluta - a situação que se traduz na impossibilidade permanente do trabalhador para
o exercício das suas funções habituais ou de todo e qualquer trabalho;
n) Alta - a certificação médica do momento a partir do qual se considera que as lesões ou doença desapareceram
totalmente ou se apresentam insusceptíveis de modificação com terapêutica adequada;
o) Recidiva - lesão ou doença ocorridas após a alta relativa a acidente em serviço em relação às quais seja
estabelecido nexo de causalidade com o mesmo;
p) Agravamento - lesão ou doença que, estando a melhorar ou estabilizadas, pioram ou se agravam;
q) Recaída - lesão ou doença que, estando aparentemente curadas, reaparecem.
2 - Na administração local, considera-se empregador ou entidade empregadora:
a) O presidente da câmara, nas câmaras municipais;
b) O conselho de administração, nos serviços municipalizados e nas associações de municípios;
c) A junta de freguesia, nas juntas de freguesia;
d) O presidente da mesa da assembleia distrital, nas assembleias distritais;
e) A junta metropolitana, nas juntas metropolitanas.

Artigo 4.º
Reparação
1 - Os trabalhadores têm direito, independentemente do respectivo tempo de serviço, à reparação, em espécie e em
dinheiro, dos danos resultantes de acidentes em serviço e de doenças profissionais, nos termos previstos neste
diploma.
2 - Confere ainda direito à reparação a lesão ou doença que se manifeste durante o tratamento de lesão ou doença
resultante de um acidente em serviço ou doença profissional e que seja consequência de tal tratamento.
3 - O direito à reparação em espécie compreende, nomeadamente:
a) Prestações de natureza médica, cirúrgica, de enfermagem, hospitalar, medicamentosa e quaisquer outras,
incluindo tratamentos termais, fisioterapia e o fornecimento de próteses e ortóteses, seja qual for a sua forma,
desde que necessárias e adequadas ao diagnóstico ou ao restabelecimento do estado de saúde físico ou mental e da
capacidade de trabalho ou de ganho do sinistrado e à sua recuperação para a vida activa;
b) O transporte e estada, designadamente para observação, tratamento, comparência a juntas médicas ou a actos
judiciais;
c) A readaptação, reclassificação e reconversão profissional.
4 - O direito à reparação em dinheiro compreende:
a) Remuneração, no período das faltas ao serviço motivadas por acidente em serviço ou doença profissional;
b) Indemnização em capital ou pensão vitalícia correspondente à redução na capacidade de trabalho ou de ganho,
no caso de incapacidade permanente;
c) Subsídio por assistência de terceira pessoa;
d) Subsídio para readaptação de habitação;
e) Subsídio por situações de elevada incapacidade permanente;
f) Despesas de funeral e subsídio por morte;
g) Pensão aos familiares, no caso de morte.

Artigo 5.º
Responsabilidade pela reparação
1 - O empregador ou entidade empregadora é responsável pela aplicação do regime dos acidentes em serviço e
doenças profissionais previsto neste diploma.
2 - O serviço ou organismo da Administração Pública ao serviço do qual ocorreu o acidente ou foi contraída a doença
profissional é responsável pelos encargos com a reparação dos danos deles emergentes, nos termos previstos no
presente diploma.
3 - Nos casos em que se verifique incapacidade permanente ou morte, compete à Caixa Geral de Aposentações a
avaliação e a reparação, nos termos previstos neste diploma.

Artigo 6.º
Pagamento de despesas
1 - Os serviços, organismos e fundos autónomos da Administração Pública e os que, independentemente do grau de
autonomia, tenham receitas próprias que possam ser afectadas a esse fim devem inscrever, nos respectivos
orçamentos, verbas destinadas ao pagamento das despesas decorrentes de acidentes em serviço e doenças
profissionais.
2 - As despesas decorrentes de acidentes em serviço e doenças profissionais, respeitantes aos serviços não
abrangidos pelo número anterior, são suportadas por verba a inscrever no orçamento de cada ministério, no capítulo
consignado à respetiva Secretaria-Geral ou no serviço que tenha a seu cargo a gestão dos recursos humanos do
ministério, que deve transferir para aqueles serviços as verbas correspondentes às despesas entretanto
documentadas, no prazo de 90 dias consecutivos a contar da apresentação do respetivo pedido.
3 - Sem prejuízo do disposto no número anterior, as despesas com a prestação de primeiros socorros e outras
despesas, designadamente de carácter urgente, são suportadas pelo orçamento de cada serviço, podendo para o
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efeito ser autorizada a constituição de fundos de maneio ou permanentes, consoante o grau de autonomia que o
serviço detenha.
4 - Os estabelecimentos da rede oficial de saúde que prestem assistência aos trabalhadores abrangidos pelo presente
diploma devem, no prazo de seis meses a contar da mesma, apresentar a facturação das despesas efectuadas ao
respectivo serviço ou organismo para efeitos de pagamento.
5 - As despesas com saúde resultantes de acidentes em serviço e doenças profissionais não são abrangidas pelo
esquema de benefícios concedidos pela Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da
Administração Pública, adiante designada por ADSE, devendo as despesas por esta suportadas ser objecto de
reembolso nos termos do número seguinte.
6 - As despesas com acidentes em serviço e doenças profissionais, que tenham sido eventualmente suportadas pelo
próprio ou por outras entidades, são objecto de reembolso pelas entidades legalmente responsáveis pelo seu
pagamento, no prazo, respectivamente, de 30 e de 90 dias consecutivos, contado a partir da data da apresentação
dos documentos.
7 - Para efeitos do disposto nos números anteriores, nas prescrições médicas e respectivos documentos de
facturação deve constar a situação de acidente em serviço ou doença profissional.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 33/2018, de 15 de Maio

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

CAPÍTULO II
Acidentes em serviço
SECÇÃO I
Da qualificação e participação do acidente
Artigo 7.º
Qualificação do acidente em serviço
1 - Acidente em serviço é todo o que ocorre nas circunstâncias em que se verifica o acidente de trabalho, nos
termos do regime geral, incluindo o ocorrido no trajecto de ida e de regresso para e do local de trabalho.
2 - Se a lesão corporal, perturbação funcional ou doença for reconhecida a seguir a um acidente, presume-se
consequência deste.
3 - Caso a lesão corporal, perturbação funcional ou doença não seja reconhecida a seguir a um acidente, compete ao
sinistrado ou aos beneficiários legais provar que foi consequência dele.
4 - Pode considerar-se ainda como acidente em serviço o incidente ou o acontecimento perigoso de que venha a
resultar lesão corporal, perturbação funcional ou doença, em que se comprove a existência do respectivo nexo de
causalidade.
5 - A predisposição patológica ou a incapacidade anterior ao acidente não implica a sua descaracterização, nem
prejudica o direito à reparação, salvo quando tiverem sido ocultadas.
6 - Não se considera acidente em serviço aquele em que se verifique qualquer das condições de descaracterização
do acidente de trabalho previstas no regime geral, sem prejuízo da obrigação de o empregador garantir a prestação
dos primeiros socorros ao trabalhador e o seu transporte ao local onde possa ser clinicamente assistido.
7 - A qualificação do acidente compete à entidade empregadora, no prazo máximo de 30 dias consecutivos, contado
da data em que do mesmo teve conhecimento e, nos casos previstos no n.º 4, da data em que se comprovou a
existência do respectivo nexo de causalidade.
8 - Excepcionalmente e em casos devidamente fundamentados, o prazo referido no número anterior pode ser
prorrogado.

Artigo 8.º
Participação do acidente, do incidente e do acontecimento perigoso pelo trabalhador
1 - Ocorrido um acidente, o trabalhador, por si ou interposta pessoa, deve participá-lo, por escrito ou verbalmente,
no prazo de dois dias úteis ao respectivo superior hierárquico, salvo se este o tiver presenciado.
2 - A participação por escrito deve, em princípio, ser feita mediante utilização de impresso próprio fornecido pelo
serviço.
3 - No caso de o estado do trabalhador acidentado ou outra circunstância, devidamente comprovada, não permitir o
cumprimento do disposto no n.º 1, o prazo nele referido contar-se-á a partir da cessação do impedimento.
4 - Ocorrido um incidente, o trabalhador deve participá-lo, por escrito, no impresso referido no n.º 2, ao seu
superior hierárquico, no prazo de dois dias úteis.
5 - O acontecimento perigoso é participado, nos termos do número anterior, à entidade empregadora.
6 - O prazo para a participação do acidente caracterizado nos termos do n.º 4 do artigo anterior conta-se a partir da
comprovação clínica da respectiva lesão corporal, perturbação funcional ou doença.

Artigo 9.º
Participação institucional
1 - O superior hierárquico deve participar, no impresso referido no artigo anterior, ao respectivo dirigente máximo os
acidentes e incidentes ocorridos com os seus trabalhadores, bem como os acontecimentos perigosos, no prazo de um
dia útil a contar da data em que, dos mesmos, teve conhecimento. 2 - Os serviços de saúde, públicos ou privados,
que tenham prestado assistência a um acidentado devem participar a ocorrência à entidade empregadora do
mesmo, no prazo de um dia útil, pela via mais expedita.
3 - O empregador deve participar o acidente:a) No prazo de vinte e quatro horas após a ocorrência, à respectiva
delegação ou subdelegação do Instituto de Desenvolvimento e Inspecção das Condições de Trabalho, no caso de
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acidente mortal ou que evidencie uma situação particularmente grave;
b) No prazo de seis dias úteis após o conhecimento da ocorrência, ao delegado de saúde concelhio da área onde
tenha ocorrido o acidente;
c) Nos termos da legislação em vigor, ao competente departamento de estatística do ministério responsável pela
área do trabalho;
d) No prazo de seis dias úteis após o conhecimento da ocorrência, à ADSE;
e) No prazo de seis dias úteis, à Caixa Geral de Aposentações, nos casos previstos no n.º 5 do artigo 20.º
4 - O empregador deve ainda participar, de imediato, o acidente, o incidente e o acontecimento perigoso aos
respectivos serviços de segurança e saúde no trabalho, tendo em vista assegurar o respectivo registo, a adopção de
medidas correctivas, sempre que necessárias, e, no caso de acidente com incapacidade superior a três dias, a
elaboração do respectivo relatório.

SECÇÃO II
Da reparação
SUBSECÇÃO I
Prestações em espécie
Artigo 10.º
Primeiros socorros
1 - A entidade empregadora deve assegurar a existência dos mecanismos indispensáveis de assistência aos sinistrados
que sejam vítimas de acidente.
2 - Logo que ocorra um acidente, o superior hierárquico ou quem o substitua deve garantir ao sinistrado a prestação
imediata dos primeiros socorros e adequado transporte para hospital ou outro serviço de saúde onde possa receber
tratamento.
3 - Quando o acidente ocorra fora do local habitual de trabalho, os primeiros socorros devem ser assegurados pelo
responsável do serviço onde o acidente se tenha verificado, que comunicará, de imediato, a ocorrência ao superior
hierárquico do acidentado ou a quem o substitua.

Artigo 11.º
Assistência médica
1 - A assistência médica, com excepção dos socorros de urgência, deve ser prestada, sempre que possível, em
instituições ou serviços oficiais prestadores de cuidados de saúde, tendo em conta a natureza das lesões e a
proximidade da residência do sinistrado.
2 - Quando não seja possível a prestação dos cuidados de saúde de harmonia com o previsto no número anterior, o
estabelecimento oficial de saúde deve promover a transferência do sinistrado para estabelecimento de saúde do
sector privado e suportar o acréscimo de encargos que daí possa resultar.
3 - No caso de internamento, este verifica-se em enfermaria, podendo o sinistrado, quando possível, ser tratado em
quarto particular, suportando ele a diferença das despesas.
4 - A assistência referida no n.º 1 pode, no entanto, ser prestada, por opção do sinistrado, em estabelecimento de
saúde privado não integrado no serviço nacional de saúde.
5 - O recurso à assistência médica no estrangeiro só pode verificar-se quando for devidamente comprovada pelos
serviços competentes do Ministério da Saúde a impossibilidade de tratamento em território nacional, nos termos
previstos na lei para os utentes do serviço nacional de saúde.
6 - O sinistrado deve submeter-se às prescrições médicas e cirúrgicas necessárias à cura da lesão ou doença e à
recuperação da capacidade para o trabalho.
7 - Em caso de intervenção cirúrgica, o sinistrado tem o direito de a ela não ser submetido sem previamente
consultar um médico da sua escolha, excepto nos casos de urgência e dos que, pela demora desta formalidade,
possam pôr em perigo a vida do sinistrado ou agravar as suas lesões.
8 - O sinistrado pode escolher o cirurgião privado que o venha a operar, suportando o acréscimo dos encargos
eventualmente daí resultantes.
9 - A recusa do sinistrado à observação das prescrições médicas ou cirúrgicas só é justificada por motivos religiosos
ou quando, pela sua natureza ou pelo estado do sinistrado, ponham em risco a vida deste.
10 - Se o sinistrado, sem justificação, não se submeter às prescrições clínicas ou cirúrgicas, perde os direitos e
regalias previstos neste diploma, excepto os relativos à reparação por incapacidade permanente, e desde que a
junta médica prevista no artigo 38.º reconheça que a incapacidade para o trabalho subsistiria em qualquer caso.
11 - Quando o sinistrado optar por assistência médica particular, tem direito ao pagamento da importância que seria
despendida em estabelecimento do serviço nacional de saúde, devendo, para efeitos de reembolso, apresentar os
documentos justificativos de todas as despesas efectuadas com o tratamento das lesões, doença ou perturbação
funcional resultantes do acidente.

Artigo 12.º
Boletim de acompanhamento médico
1 - A situação clínica do sinistrado, até à alta, deve ser registada, conforme os casos, pelo médico que o assista ou
pela junta médica, no boletim de acompanhamento médico de modelo próprio, fornecido pelo serviço ou organismo
em que o mesmo exercia funções à data do acidente.
2 - O registo referido no número anterior deve conter, nomeadamente, os seguintes elementos:
a) A identificação do sinistrado e do serviço ou organismo onde exerce funções;
b) A sintomatologia, as lesões ou doenças diagnosticadas e o eventual tipo de incapacidade;
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c) Eventuais restrições temporárias para o exercício da actividade habitual;
d) Data do internamento, quando ocorra, e da respectiva alta;
e) Data da alta e, se for caso disso, respectivo grau de incapacidade permanente proposto.
3 - Para efeitos do n.º 1 e caso se revele necessário, incumbe ao empregador garantir a entrega do boletim de
acompanhamento médico ao trabalhador ou à entidade prestadora da assistência médica.

Artigo 13.º
Aparelhos de prótese e ortótese
1 - O direito aos aparelhos de prótese e ortótese previstos na alínea a) do n.º 3 do artigo 4.º abrange, também, os
destinados à correcção ou compensação visual, auditiva ou ortopédica, bem como a prótese dentária e, ainda, a
estética, se justificada.
2 - A aquisição, renovação ou substituição dos aparelhos referidos no número anterior carecem de prescrição médica
fundamentada.
3 - Quando do acidente resultar a inutilização ou a danificação de prótese ou ortótese de que o trabalhador já era
portador, este tem direito à respectiva reparação ou substituição.
4 - Todas as despesas resultantes da aquisição, manutenção, reparação ou substituição dos aparelhos referidos nos
números anteriores constituem encargo do serviço ou organismo ao serviço do qual ocorreu o acidente, salvo nos
casos de manifesta negligência na sua utilização.

Artigo 14.º
Transportes e estada
1 - Sempre que o sinistrado necessitar de assistência médica, observação ou tratamento ou de comparecer a juntas
médicas ou a actos judiciais, a entidade empregadora deve assegurar o necessário transporte.
2 - De entre os transportes adequados ao estado de saúde do trabalhador, deve optar-se pelo que envolva menor
encargo.
3 - No caso de deslocação da residência ou do local onde o trabalhador se encontre com vista a assistência médica,
observação, tratamento, comparência a juntas médicas ou a actos judiciais que implique estada, este tem direito ao
pagamento da correspondente despesa, até ao limite do valor previsto para as ajudas de custo dos funcionários e
agentes com remuneração superior ao valor do índice 405 da escala salarial do regime geral, salvo se a sua condição
de saúde, medicamente fundamentada, justificar despesas de montante mais elevado.
4 - O pagamento das despesas com transporte e estada para comparência a actos judiciais será objecto de
reposição, caso o pedido do sinistrado venha a ser julgado totalmente improcedente.
5 - Nos casos referidos nos números anteriores, quando o médico assistente ou a junta médica declarar que o estado
de saúde do trabalhador o exige, há lugar ao pagamento das despesas de um acompanhante nas mesmas condições
das estabelecidas para o trabalhador.

SUBSECÇÃO II
Prestações em dinheiro
Artigo 15.º
Direito à remuneração e outras regalias
No período de faltas ao serviço, em resultado de acidente, o trabalhador mantém o direito à remuneração, incluindo
os suplementos de carácter permanente sobre os quais incidam descontos para o respectivo regime de segurança
social, e ao subsídio de refeição.

Artigo 16.º
Subsídio por assistência de terceira pessoa
1 - Confere direito ao subsídio por assistência de terceira pessoa a situação resultante de acidente que não permita
ao trabalhador praticar com autonomia os actos indispensáveis à satisfação das necessidades básicas da vida
quotidiana sem a assistência permanente de outra pessoa.
2 - Consideram-se necessidades básicas os actos relativos à alimentação, locomoção e cuidados de higiene pessoal.
3 - A situação referida no n.º 1 é certificada pelo médico assistente ou pela junta médica nos casos,
respectivamente, de incapacidade temporária absoluta ou permanente.
4 - A assistência de terceira pessoa considera-se permanente quando implique um atendimento de, pelo menos, seis
horas diárias, podendo ser assegurada através da participação sucessiva e conjugada de várias pessoas, incluindo a
prestação no âmbito do apoio domiciliário.
5 - O familiar do dependente ou quem com ele coabite, que lhe preste assistência permanente, é considerado
terceira pessoa.
6 - Não se considera terceira pessoa quem se encontre igualmente carecido de autonomia para a realização dos
actos básicos da vida diária.

Artigo 17.º
Condições de atribuição e montante do subsídio por assistência de terceira pessoa
1 - A atribuição do subsídio depende de requerimento do interessado ou de quem o represente, dirigido à entidade
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responsável pelo seu pagamento, acompanhado da certificação médica e de declaração passada por quem lhe preste
assistência.
2 - O montante mensal do subsídio corresponde ao valor da remuneração paga a quem preste a assistência, com o
limite da remuneração mínima mensal garantida para os trabalhadores do serviço doméstico.
3 - Na falta de prova de pagamento da remuneração, o montante do subsídio corresponde ao valor estabelecido para
prestação com idêntica finalidade, no âmbito do regime jurídico das prestações familiares.
4 - O pagamento do subsídio inicia-se no mês seguinte ao da apresentação do requerimento, com efeitos a partir da
data da efectiva prestação da assistência, e cessa no fim do mês da verificação do facto determinante da extinção
do direito.
5 - O direito ao subsídio suspende-se durante o internamento em hospital ou estabelecimento similar, por período
superior a 30 dias consecutivos, em hospital ou estabelecimento similar, desde que não determine encargos para o
trabalhador.

Artigo 18.º
Despesas de funeral e subsídio por morte
1 - Se do acidente resultar a morte do trabalhador, as despesas com o funeral são encargo do serviço ou organismo
até ao limite de quatro vezes a remuneração mínima mensal garantida mais elevada, que será aumentado para o
dobro se houver trasladação.
2 - O pagamento referido no número anterior é feito a quem provar ter efectuado as despesas de funeral e não é
acumulável com outro benefício de idêntica finalidade, com excepção do previsto no artigo 14.º do Decreto-Lei n.º
223/95, de 8 de Setembro, na parte em que este exceda o montante daquele, com o limite da quantia
efectivamente despendida.
3 - O subsídio por morte destina-se a compensar o acréscimo de encargos resultante do falecimento de um membro
do agregado familiar, em consequência de acidente em serviço, sendo de montante igual a 12 vezes a remuneração
mínima mensal garantida mais elevada e é atribuído nos termos seguintes:
a) Ao cônjuge ou à pessoa que vivia em união de facto com o falecido, nas condições referidas no n.º 1 do artigo
2020.º do Código Civil;
b) Aos filhos, incluindo os nascituros, os adoptados plena ou restritamente e os enteados com direito à prestação de
alimentos que tiverem direito à pensão prevista no artigo 34.º
4 - Os beneficiários a que se refere cada uma das alíneas do número anterior recebem metade ou a totalidade do
subsídio por morte, consoante concorram ou não com beneficiários previstos na outra alínea.
5 - O subsídio por morte referido no n.º 3 é acumulável com o previsto no Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de Setembro,
na parte em que este exceda aquele.
6 - Se o falecimento, em consequência de acidente em serviço, ocorrer na situação de aposentação, as prestações
previstas nos números anteriores são pagas pela Caixa Geral de Aposentações.

SUBSECÇÃO III
Incapacidade temporária
Artigo 19.º
Faltas ao serviço
1 - As faltas ao serviço, resultantes de incapacidade temporária absoluta motivadas por acidente, são consideradas
como exercício efectivo de funções, não implicando, em caso algum, a perda de quaisquer direitos ou regalias,
nomeadamente o desconto de tempo de serviço para qualquer efeito.
2 - As faltas por acidente em serviço devem ser justificadas, no prazo de cinco dias úteis, a contar do 1.º dia de
ausência ao serviço, mediante apresentação dos seguintes documentos:
a) Declaração emitida pelo médico que o assistiu ou por estabelecimento de saúde, quando ao sinistrado tenham
sido prestados cuidados que não determinem incapacidade para o exercício de funções por período superior a três
dias;
b) Boletim de acompanhamento médico previsto no artigo 12.º
3 - No caso de o estado do trabalhador acidentado ou de outra circunstância, devidamente comprovada, não
permitir o cumprimento do prazo previsto no número anterior, este contar-se-á a partir da cessação do
impedimento.
4 - No caso de a ausência ao serviço por motivo de acidente exceder 90 dias consecutivos, é promovida, pela
entidade empregadora, a apresentação do sinistrado a exame de junta médica com competência para justificar as
faltas subsequentes, sem prejuízo da possibilidade de verificação do seu estado de saúde pela mesma junta, sempre
que a entidade empregadora o julgue conveniente.
5 - Para efeitos do n.º 1, consideram-se motivadas por acidente em serviço as faltas para realização de quaisquer
exames com vista à qualificação do acidente ou para tratamento, bem como para a manutenção, substituição ou
reparação de próteses e ortóteses a que se refere o artigo 13.º, desde que devidamente comprovadas, e as ocorridas
até à qualificação do acidente nos termos do n.º 7 do artigo 7.º ou entre o requerimento e o reconhecimento da
recidiva, agravamento ou recaída previsto no artigo 24.º
6 - As faltas para comparência a actos judiciais, desde que devidamente comprovadas, consideram-se justificadas e
não implicam a perda de quaisquer direitos ou regalias.

Artigo 20.º
Alta
1 - Quando o trabalhador for considerado clinicamente curado ou as lesões ou a doença se apresentarem
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insusceptíveis de modificação com terapêutica adequada, o médico assistente ou a junta médica prevista no artigo
21.º, conforme os casos, dar-lhe-á alta, formalizada no boletim de acompanhamento médico, devendo o trabalhador
apresentar-se ao serviço no 1.º dia útil seguinte, excepto se lhe tiver sido reconhecida uma incapacidade
permanente absoluta para o trabalho habitual ou para todo e qualquer trabalho, caso em que se consideram
justificadas as faltas dadas até à realização da junta médica da Caixa Geral de Aposentações.
2 - Se após a alta concedida pelo médico assistente o trabalhador não se sentir em condições de retomar a sua
actividade habitual, pode requerer à entidade empregadora a sua apresentação à junta médica prevista no artigo
21.º, que deverá realizar-se no prazo máximo de 15 dias úteis, considerando-se justificadas as faltas dadas até à sua
realização.
3 - A junta médica prevista no número anterior deve declarar se o sinistrado está em condições de retomar o serviço
ou indicar a data de apresentação a nova junta médica, devendo a respectiva decisão ser notificada pessoalmente
ao interessado, no próprio dia, e à entidade empregadora, pela via mais expedita, no prazo de dois dias úteis.
4 - Após a alta, caso a ausência ao serviço tiver sido superior a 30 dias consecutivos, o trabalhador deve ser
examinado pelo médico do trabalho, para confirmação da sua aptidão relativa ao respectivo posto de trabalho,
devendo, no caso de ser declarada inaptidão temporária, ser presente à junta médica prevista no artigo 21.º e, no
caso de declaração de incapacidade permanente, ser comunicado o facto à Caixa Geral de Aposentações, sem
prejuízo do disposto no artigo 23.º
5 - Após a alta, se for reconhecido ao acidentado uma incapacidade permanente ou se a incapacidade temporária
tiver durado mais de 36 meses, seguidos ou interpolados, a entidade empregadora deve comunicar o facto à Caixa
Geral de Aposentações, que o submeterá a exame da respectiva junta médica para efeitos de confirmação ou de
verificação de eventual incapacidade permanente resultante do acidente e de avaliação do respectivo grau de
desvalorização.
6 - No caso de não ter sido reconhecida ao acidentado uma incapacidade permanente e este não se conformar com
tal decisão, pode requerer à Caixa Geral de Aposentações, no prazo de 90 dias consecutivos após a alta, a realização
de junta médica, para os fins previstos no número anterior.

Artigo 21.º
Junta médica
1 - A verificação e confirmação da incapacidade temporária, a atribuição da alta ou a sua revisão, previstas nos
artigos 19.º e 20.º, e a emissão do parecer referido no artigo 23.º competem a uma junta médica composta por dois
médicos da ADSE, um dos quais preside, a qual pode ainda ser integrada por um médico da escolha do sinistrado.
2 - Caso se demonstre necessário, a ADSE poderá fazer substituir um dos seus representantes na junta médica por
um perito médico-legal.
3 - A constituição e o funcionamento da junta prevista no número anterior são da responsabilidade da ADSE, que
deverá promover a sua realização na secção que corresponda à área de residência do sinistrado.
4 - Compete à entidade empregadora ao serviço da qual ocorreu o acidente requerer à ADSE a realização do exame
da junta médica e suportar os respectivos encargos, incluindo os relativos à eventual participação do médico
indicado pelo sinistrado.
5 - Se o sinistrado não indicar à ADSE o médico da sua escolha, no prazo de 10 dias úteis contado da notificação da
data da realização da junta médica, este será substituído por um médico designado pela ADSE.
6 - Os hospitais, estabelecimentos de saúde ou quaisquer outras entidades devem prestar à junta médica a
informação que lhes seja solicitada e fornecer-lhes os elementos de natureza clínica relativos aos trabalhadores
sinistrados.
7 - As decisões da junta médica são notificadas ao sinistrado e à respectiva entidade empregadora.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 33/2018, de 15 de Maio

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 22.º
Junta de recurso
1 - O sinistrado pode solicitar à entidade empregadora a realização de junta de recurso, mediante requerimento
fundamentado com parecer médico, no prazo de 10 dias úteis a contar da notificação da decisão da junta médica
referida no artigo 21.º
2 - A junta de recurso tem a mesma composição da junta médica prevista no artigo anterior, devendo ser integrada
por médicos diferentes, à excepção do médico da escolha do sinistrado, que pode ser o mesmo.
3 - À junta médica de recurso é aplicavel o disposto nos n.os 2 a 6 do artigo 21.º
4 - A junta médica, cuja decisão é objecto de recurso, deve facultar ao sinistrado, a solicitação deste, as
informações constantes do respectivo processo no prazo de dois dias úteis.
5 - Se a junta de recurso declarar o sinistrado em condições de regressar ao serviço, as faltas dadas até à notificação
dessa decisão são consideradas justificadas.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- DL n.º 33/2018, de 15 de Maio

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 23.º
Reintegração profissional
1 - No caso de incapacidade temporária parcial que não implica ausência ao serviço, o superior hierárquico deve
atribuir ao sinistrado trabalho compatível com o seu estado, em conformidade com o parecer do médico que o
assista, do médico do trabalho ou da junta médica, dispensando-o do serviço para comparecer às consultas e
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tratamentos que tenha de efectuar dentro do seu horário de trabalho.
2 - O trabalho compatível inclui a atribuição de tarefas e a duração e o horário de trabalho adequados ao estado de
saúde do trabalhador.
3 - Quando se verifique incapacidade permanente que impossibilite o trabalhador de exercer plenamente as suas
anteriores funções ou quando destas possa resultar o agravamento do seu estado de saúde, este tem direito a
ocupação em funções compatíveis com o respectivo estado, a formação profissional, a adaptação do posto de
trabalho e a trabalho a tempo parcial e o dever de se candidatar a todos os procedimentos concursais para ocupação
de postos de trabalho previstos nos mapas de pessoal dos órgãos ou serviços, desde que reúna os requisitos exigidos
e se encontre nas condições referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 61.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
aplicáveis com as necessárias adaptações.
4 - As situações referidas no número anterior não implicam, em caso algum, a redução de remuneração nem a perda
de quaisquer regalias.
5 - Enquanto não haja reinício de funções nos termos do n.º 3, é aplicável o regime de faltas previsto nos artigos
15.º e 19.º

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 24.º
Recidiva, agravamento e recaída
1 - No caso de o trabalhador se considerar em situação de recidiva, agravamento ou recaída, ocorrida no prazo de 10
anos contado da alta, deve apresentar à entidade empregadora requerimento de submissão à junta médica referida
no artigo 21.º, fundamentado em parecer médico.
2 - O reconhecimento da recidiva, agravamento ou recaída pela junta médica determina a reabertura do processo,
que seguirá, com as necessárias adaptações, os trâmites previstos para o acidente e confere ao trabalhador o direito
à reparação prevista no artigo 4.º

CAPÍTULO III
Doenças profissionais
SECÇÃO I
Da qualificação e participação da doença profissional
Artigo 25.º
Doença profissional
São doenças profissionais as constantes da lista de doenças profissionais publicada no Diário da República e as
lesões, perturbações funcionais ou doenças não incluídas na referida lista, desde que sejam consequência necessária
e directa da actividade exercida pelo trabalhador e não representem normal desgaste do organismo.

Artigo 26.º
Qualificação da doença profissional
1 - O diagnóstico e a caracterização como doença profissional e, se for caso disso, a atribuição da incapacidade
temporária ou a proposta do grau de incapacidade permanente são da responsabilidade dos serviços médicos do
Centro Nacional de Protecção contra os Riscos Profissionais, adiante designado por Centro Nacional.
2 - A confirmação e a graduação da incapacidade permanente são da competência da junta médica prevista na
alínea b) do n.º 1 do artigo 38.º

Artigo 27.º
Participação da doença profissional
1 - Os médicos devem participar obrigatoriamente ao Centro Nacional todos os casos clínicos em que seja de
presumir a existência de doença profissional, em impresso próprio fornecido por aquele, no prazo de oito dias úteis
a contar da data do diagnóstico.
2 - O trabalhador deve entregar ao respectivo superior hierárquico cópia da participação referida no número
anterior ou declaração ou atestado médico de que conste o diagnóstico presuntivo, no prazo de dois dias úteis,
contado da data da participação ou da emissão do documento médico.

Artigo 28.º
Participação institucional
1 - Sem prejuízo das demais comunicações previstas na lei, o Centro Nacional deve comunicar os casos por ele
confirmados de doença profissional às seguintes entidades:
a) Entidade empregadora;
b) Caixa Geral de Aposentações;
c) ADSE;
d) Delegado de saúde concelhio.
2 - Nos casos de existência de indícios inequívocos de especial gravidade da situação laboral, a participação a que se
referem as alíneas a) e d) do número anterior deve ser antecipada, relativamente à confirmação da doença, a fim
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de serem tomadas as necessárias medidas de prevenção.
3 - O Centro Nacional deve também comunicar à respectiva entidade empregadora qualquer caso não confirmado de
doença profissional.
4 - Recebida a comunicação prevista na alínea a) do n.º 1, a entidade empregadora deve participar:
a) Nos termos da legislação em vigor, ao competente departamento do ministério responsável pela área do trabalho;
b) Aos respectivos serviços de segurança e saúde no trabalho.

SECÇÃO II
Da reparação
Artigo 29.º
Prestações em espécie
1 - Às doenças profissionais aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 11.º a 14.º, 23.º e 24.º
2 - No caso de doença profissional de carácter evolutivo, não se aplica o prazo previsto no n.º 1 do artigo 24.º

Artigo 30.º
Faltas ao serviço
1 - As faltas ao serviço motivadas por doença profissional regulam-se, com as necessárias adaptações, pelo disposto
nos n.os 1, 3 e 6 do artigo 19.º
2 - As faltas com fundamento em doença profissional devem ser comprovadas pela cópia da participação ao Centro
Nacional referida no artigo 27.º ou, até à sua apresentação, por declaração ou atestado médico com o diagnóstico
presuntivo, no prazo máximo de cinco dias úteis contado a partir do 1.º dia de ausência ao serviço.
3 - As faltas subsequentes são justificadas mediante a apresentação do boletim de acompanhamento médico previsto
no artigo 12.º
4 - Consideram-se motivadas por doença profissional as faltas para realização de quaisquer exames com vista à
qualificação da doença ou para tratamento, desde que devidamente comprovadas, bem como as ocorridas até à alta
dada pelo médico assistente ou pela junta médica prevista no artigo 21.º ou entre o requerimento e o
reconhecimento do agravamento ou recaída.
5 - No diagnóstico e caracterização da doença profissional previstos no artigo 26.º deve o Centro Nacional certificar,
sempre que possível, quais os períodos de faltas ao serviço anteriores ao diagnóstico presuntivo que foram
determinados pela doença profissional, para efeitos de aplicação do presente diploma.
6 - As faltas não consecutivas, medicamente atestadas, como tendo origem em doença profissional participada nos
termos do artigo 27.º, dadas até à conclusão do processo pelo Centro Nacional ou pela Caixa Geral de Aposentações,
são consideradas faltas por doença profissional.
7 - Sempre que as faltas por incapacidade temporária excedam 18 meses, a entidade empregadora deve promover a
apresentação do trabalhador à junta médica prevista no artigo 21.º
8 - A junta médica pode confirmar a situação de incapacidade temporária, a sua duração previsível e marcar a data
de submissão a nova junta, se for caso disso.
9 - Para efeitos do limite máximo de faltas previstas no n.º 7, contam-se todas as faltas, seguidas ou interpoladas,
quando entre estas não se verifique um intervalo superior a 30 dias, excluindo o período de férias.
10 - No caso de a incapacidade temporária exceder 36 meses, seguidos ou interpolados, a entidade empregadora
deve comunicar o facto à Caixa Geral de Aposentações, que submeterá o trabalhador a exame da respectiva junta
médica para efeitos de confirmação ou de verificação de eventual incapacidade permanente e avaliação do
respectivo grau de desvalorização.
11 - Se o Centro Nacional não propuser uma incapacidade permanente e o trabalhador não se conformar, pode
requerer à Caixa Geral de Aposentações, no prazo de 90 dias consecutivos após a comunicação prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo 28.º, a realização de junta médica para os fins previstos no número anterior.
12 - Às faltas dadas pelo trabalhador que, após a comunicação do Centro Nacional prevista no n.º 3 do artigo 28.º,
não se sentir em condições de retomar a sua actividade habitual, é aplicável o disposto na lei relativamente às
faltas por doença.

Artigo 31.º
Alta
O disposto nos n.os 1 a 4 do artigo 20.º é aplicável, com as necessárias adaptações, às doenças profissionais.

Artigo 32.º
Prestações em dinheiro
Às doenças profissionais aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 15.º a 18.º

Artigo 33.º
Cessação do direito à reparação
1 - O direito à reparação previsto no presente diploma cessa na data da recepção pela entidade empregadora da
comunicação do Centro Nacional, prevista no artigo 28.º, caso este não confirme o diagnóstico da doença
profissional.
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2 - A cessação do direito referido no número anterior não prejudica os efeitos produzidos até àquela data.

CAPÍTULO IV
Responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações
Artigo 34.º
Incapacidade permanente ou morte
1 - Se do acidente em serviço ou da doença profissional resultar incapacidade permanente ou morte, haverá direito
às pensões e outras prestações previstas no regime geral.
2 - Quando a lesão ou doença resultante de acidente em serviço ou doença profissional for agravada por lesão ou
doença anterior, ou quando esta for agravada pelo acidente ou doença profissional, a incapacidade avaliar-se-á
como se tudo dele resultasse, salvo se, por lesão ou doença anterior, o trabalhador já estiver a receber pensão ou
tiver recebido um capital de remição.
3 - No caso de o trabalhador estar afectado de incapacidade permanente anterior ao acidente ou doença
profissional, a reparação será apenas a correspondente à diferença entre a incapacidade anterior e a que for
calculada como se tudo fosse imputado ao acidente ou doença profissional.
4 - As pensões e outras prestações previstas no n.º 1 são atribuídas e pagas pela Caixa Geral de Aposentações,
regulando-se pelo regime nele referido quanto às condições de atribuição, aos beneficiários, ao montante e à
fruição.
5 - No cálculo das pensões é considerada a remuneração sujeita a desconto para o respectivo regime de segurança
social.
6 - A pensão por morte referida no n.º 1 não é acumulável com a pensão de preço de sangue ou com qualquer outra
destinada a reparar os mesmos danos, sem prejuízo do disposto no n.º 3 do artigo 41.º
7 - Se do uso da faculdade de recusa de observância das prescrições médicas ou cirúrgicas prevista no n.º 9 do artigo
11.º resultar para o sinistrado uma incapacidade permanente com um grau de desvalorização superior ao que seria
previsível se o tratamento tivesse sido efectuado, a indemnização devida será correspondente ao grau provável de
desvalorização adquirida na situação inversa.
8 - Se não houver beneficiários com direito a pensão por morte, não há lugar ao respectivo pagamento.

Artigo 35.º
Subsídio por assistência de terceira pessoa
1 - O subsídio por assistência a terceira pessoa é concedido e pago pela Caixa Geral de Aposentações a partir da
passagem à situação de aposentação.
2 - À atribuição do subsídio aplica-se, com as necessárias adaptações, o disposto nos artigos 16.º e 17.º

Artigo 36.º
Subsídio para readaptação de habitação
1 - Quando seja atribuída uma incapacidade permanente absoluta pela junta médica da Caixa Geral de Aposentações
e por esta reconhecida a necessidade de readaptação da habitação do trabalhador, este tem direito a um subsídio
para pagamento das respectivas despesas.
2 - O subsídio é de montante correspondente às despesas com a readaptação da habitação, até ao limite de 12 vezes
a remuneração mínima mensal garantida mais elevada, em vigor à data do acidente ou da atribuição da
incapacidade permanente resultante de doença profissional.
3 - O subsídio é pago pela Caixa Geral de Aposentações, no prazo de 30 dias contado da data da apresentação da
prova dos encargos suportados.

Artigo 37.º
Subsídio por situações de elevada incapacidade permanente
A incapacidade permanente absoluta ou a incapacidade permanente parcial que impliquem uma redução na
capacidade geral de ganho igual ou superior a 70% conferem ao sinistrado ou doente direito a um subsídio cujo valor
é igual a 12 vezes a remuneração mínima mensal garantida em vigor à data do acidente ou da atribuição da
incapacidade permanente resultante de doença profissional, na proporção do grau de incapacidade fixado, sendo
pago de uma só vez.

Artigo 38.º
Juntas médicas
1 - A confirmação e a graduação da incapacidade permanente é da competência da junta médica da Caixa Geral de
Aposentações, que terá a seguinte composição:
a) No caso de acidente em serviço, um médico da Caixa Geral de Aposentações, que preside, um perito médico-legal
e um médico da escolha do sinistrado;
b) No caso de doença profissional, um médico da Caixa Geral de Aposentações, que preside, um médico do Centro
Nacional e um médico da escolha do doente.
2 - Se o sinistrado ou o doente não indicar o médico da sua escolha no prazo de 10 dias úteis contado da notificação
da data da realização da junta médica, este será substituído por um médico designado pela Caixa Geral de
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=597&nversao=&tabela=leis

10/17

15/12/2018

:::DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Aposentações.
3 - A composição e funcionamento das juntas médicas é da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações, que
requisitará o perito médico-legal ao respectivo instituto de medicina legal ou o médico ao Centro Nacional e
suportará os inerentes encargos, incluindo os relativos à eventual participação do médico indicado pelo sinistrado ou
doente.
4 - Os encargos relativos à participação do médico indicado pelo sinistrado ou doente não podem ultrapassar um
quarto da remuneração mínima mensal garantida mais elevada, sendo os relativos aos demais médicos os constantes
das respectivas tabelas, caso existam, ou fixados por despacho do Ministro das Finanças.
5 - A determinação das incapacidades permanentes é efectuada de acordo com a Tabela Nacional de Incapacidades
por Acidentes de Trabalho e Doenças Profissionais.
6 - Nos casos previstos na alínea a) do n.º 1, em que o sinistrado seja militar ou equiparado, o perito médico-legal é
substituído, sempre que possível, por um médico indicado pelo competente serviço de saúde militar, com formação
específica em medicina legal.
7 - As decisões da junta médica são notificadas ao trabalhador e à entidade empregadora.

Artigo 39.º
Juntas de recurso
1 - O sinistrado ou o doente pode solicitar à Caixa Geral de Aposentações a realização de junta de recurso, mediante
requerimento, devidamente fundamentado, a apresentar no prazo de 60 dias consecutivos a contar da notificação
da decisão da junta médica.
2 - A junta de recurso tem a mesma composição da competente junta médica prevista no artigo anterior, devendo
ser integrada por médicos diferentes dos que intervieram na junta inicial, à excepção do médico da escolha do
sinistrado ou doente, que pode ser o mesmo.
3 - À junta de recurso aplica-se o disposto no artigo anterior.

Artigo 40.º
Revisão da incapacidade e das prestações
1 - Quando se verifique modificação da capacidade de ganho do trabalhador proveniente de agravamento, recidiva,
recaída ou melhoria da lesão ou doença que deu origem à reparação, ou de intervenção clínica ou de aplicação de
prótese ou ortótese, as prestações da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações poderão ser revistas e, em
consequência, aumentadas, reduzidas ou extintas, de harmonia com a alteração verificada.
2 - As prestações podem ser revistas por iniciativa da Caixa Geral de Aposentações ou mediante requerimento do
interessado, fundamentado em parecer médico.
3 - A revisão pode ser efectuada no prazo de 10 anos contado da data da fixação das prestações:
a) Uma vez em cada semestre, nos dois primeiros anos;
b) Uma vez por ano, nos anos subsequentes.
4 - No caso de doença profissional de carácter evolutivo, a revisão pode ser requerida a todo o tempo, excepto nos
dois primeiros anos, em que só poderá ser requerida uma vez no fim de cada ano.
5 - A verificação da modificação da capacidade geral de ganho é da competência da correspondente junta médica
prevista no artigo 38.º
6 - A não comparência injustificada do sinistrado ou doente a exame da junta médica referida no número anterior
determina a suspensão das prestações devidas nos termos do presente diploma a partir do dia 1 do mês seguinte ao
da primeira falta e até à submissão do interessado a novo exame, que deverá realizar-se no prazo máximo de 30 dias
consecutivos a contar da não comparência.

Artigo 41.º
Acumulação de prestações
1 - As prestações periódicas por incapacidade permanente não são acumuláveis:
a) Com remuneração correspondente ao exercício da mesma atividade, em caso de incapacidade permanente
absoluta resultante de acidente ou doença profissional;
b) Com a parcela da remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da capacidade geral de
ganho do trabalhador, em caso de incapacidade permanente parcial resultante de acidente ou doença profissional;
c) Com remuneração correspondente a actividade exercida em condições de exposição ao mesmo risco, sempre que
esta possa contribuir para o aumento de incapacidade já adquirida.
2 - O incumprimento do disposto no número anterior determina a perda das prestações periódicas correspondentes
ao período do exercício da atividade, sem prejuízo de revisão do grau de incapacidade nos termos do presente
diploma.
3 - São acumuláveis, sem prejuízo das regras de acumulação próprias dos respetivos regimes de proteção social
obrigatórios, as prestações periódicas por incapacidade permanente com a pensão de aposentação ou de reforma e a
pensão por morte com a pensão de sobrevivência, na parte em que estas excedam aquelas.
4 - O disposto nos números anteriores aplica-se, com as necessárias adaptações, às indemnizações em capital, cujo
valor fica limitado à parcela da prestação periódica a remir que houvesse de ser paga de acordo com as regras de
acumulação do presente artigo.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 11/2014, de 06 de Março

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=597&nversao=&tabela=leis

11/17

15/12/2018

:::DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 42.º
Actualização das pensões
Os valores das pensões previstas no presente diploma são actualizados nos mesmos termos em que o forem os das
correspondentes pensões do regime geral.

Artigo 43.º
Reembolso
A Caixa Geral de Aposentações é reembolsada das despesas e prestações que tenha suportado, caso o serviço ou o
organismo da Administração Pública possua autonomia administrativa e financeira.

CAPÍTULO V
Outras responsabilidades
Artigo 44.º
Responsabilização
1 - O dirigente máximo ou superior hierárquico que não cumpra, ainda que por mera negligência, as obrigações
impostas neste diploma incorre, consoante a gravidade da infracção, nas sanções disciplinares de multa ou
suspensão, previstas no Estatuto Disciplinar, ou cessação da comissão de serviço, nos termos da lei.
2 - A aplicação das sanções previstas no número anterior não prejudica a responsabilidade civil ou criminal, nos
termos da lei.
3 - O trabalhador com vínculo à Administração que, fraudulentamente, tente beneficiar ou beneficie de qualquer
protecção ou reparação prevista no presente diploma incorre em infracção disciplinar punível com as penas de
suspensão ou de inactividade, conforme a gravidade da infracção, nos termos do Estatuto Disciplinar.
4 - No caso de trabalhador vinculado por contrato individual de trabalho, aplicam-se, com as necessárias
adaptações, as disposições correspondentes às previstas no número anterior.
5 - O dirigente ou superior hierárquico que tenha sido conivente ou encobridor de situação fraudulenta, por forma a
conseguir para o trabalhador qualquer prestação em espécie ou em dinheiro ao abrigo deste diploma, incorre nas
penas de suspensão ou cessação da comissão de serviço referidas no n.º 1, consoante a gravidade da infracção.
6 - Sem prejuízo das sanções referidas nos números anteriores, o Estado exercerá obrigatoriamente o direito de
regresso relativamente aos responsáveis, nos casos em que se comprove que a violação das obrigações previstas
neste diploma determinou o pagamento de indemnizações ou a concessão de quaisquer benefícios.
7 - Na administração local, a responsabilidade do empregador de acordo com o regime jurídico da tutela
administrativa não prejudica a sua responsabilização civil e criminal nos termos gerais, em caso de incumprimento
do presente diploma.

Artigo 45.º
Seguro de acidente em serviço
1 - Os serviços e organismos não devem, em princípio, transferir a responsabilidade pela reparação dos acidentes em
serviço prevista neste diploma para entidades seguradoras.
2 - Os serviços e organismos referidos no artigo 2.º que entendam vantajosa a celebração de contratos de seguro
podem realizá-los, excepcionalmente, mediante autorização prévia dos Ministros das Finanças e da tutela ou dos
competentes secretários regionais, sob proposta devidamente fundamentada, sendo tal autorização igualmente
exigível em caso de alteração dos mesmos.
3 - Os serviços e organismos da administração local podem transferir a responsabilidade por acidentes em serviço
prevista neste diploma para entidades seguradoras.
4 - Os contratos de seguro que venham a ser celebrados devem respeitar a apólice uniforme de seguro de acidentes
em serviço para os trabalhadores da Administração Pública, a estabelecer mediante convenção entre o Instituto de
Seguros de Portugal, o membro do Governo que tenha a seu cargo a Administração Pública e o Ministro das Finanças.
5 - É aplicável à apólice uniforme referida no número anterior o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 38.º da Lei n.º
100/97, de 13 de Setembro.
6 - A apólice uniforme deve garantir as prestações e despesas previstas neste diploma, sendo nulas as cláusulas
adicionais que impliquem a redução de quaisquer direitos ou regalias.

Artigo 46.º
Responsabilidade de terceiros
1 - Os serviços e organismos que tenham pago aos trabalhadores ao seu serviço quaisquer prestações previstas no
presente diploma têm direito de regresso, contra terceiro civilmente responsável pelo acidente ou doença
profissional, incluindo seguradoras, relativamente às quantias pagas.
2 - O direito de regresso abrange, nomeadamente, as quantias pagas a título de assistência médica, remuneração,
pensão e outras prestações de carácter remuneratório respeitantes ao período de incapacidade para o trabalho.
3 - Uma vez proferida decisão definitiva sobre o direito às prestações da sua responsabilidade, a Caixa Geral de
Aposentações tem direito de regresso contra terceiro responsável, incluindo seguradoras, por forma a dele obter o
valor do respectivo capital, sendo o correspondente às pensões determinado por cálculo actuarial.
4 - Nos casos em que os beneficiários das prestações tenham já sido indemnizados pelo terceiro responsável, não há
lugar ao seu pagamento até que nelas se esgote o valor da indemnização correspondente aos danos patrimoniais
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futuros, sem prejuízo do direito de regresso referido no número anterior, relativamente à eventual responsabilidade
não abrangida no acordo celebrado com terceiro responsável.
5 - Quando na indemnização referida no número anterior não seja discriminado o valor referente aos danos
patrimoniais futuros, presume-se que o mesmo corresponde a dois terços do valor da indemnização atribuída.
6 - Nos casos em que tenha havido lugar à atribuição de prestações de caráter indemnizatório simultaneamente pela
Caixa Geral de Aposentações, I. P., e pelo regime geral de segurança social, o valor a deduzir pela Caixa nos termos
do n.º 4 corresponde à parcela da indemnização por danos patrimoniais futuros paga pelos terceiros responsáveis na
proporção que o montante das suas prestações represente no valor global atribuído por ambos os regimes.

Contém as alterações introduzidas pelos seguintes diplomas:
- Lei n.º 82-B/2014, de 31 de Dezembro

Versões anteriores deste artigo:
- 1ª versão: DL n.º 503/99, de 20 de Novembro

Artigo 47.º
Exercício do direito de regresso
1 - Nas acções cíveis em que seja formulado pedido de indemnização por danos decorrentes de acidente em serviço
ou de doença profissional, o autor, se se tratar de trabalhador da Administração Pública ou de subscritor da Caixa
Geral de Aposentações, deve indicar na petição inicial a respectiva qualidade, sendo notificado o organismo ou
serviço no qual ocorreu o acidente, ou a Caixa Geral de Aposentações, conforme os casos, para, no prazo da
contestação, deduzir pedido de reembolso das quantias a que se refere o artigo anterior.
2 - Quando o acto de terceiro dê origem a processo crime e o Ministério Público deduza acusação ou se pronuncie
sobre acusação particular, deve ser indicado o vínculo do trabalhador à Administração Pública e a sua eventual
qualidade de subscritor da Caixa Geral de Aposentações.
3 - O serviço ou organismo ao serviço do qual ocorreu o acidente ou foi contraída a doença profissional e a Caixa
Geral de Aposentações são tidos como lesados nos termos e para os efeitos do artigo 74.º do Código de Processo
Penal, observando-se, nesta matéria, o disposto nos artigos 71.º a 84.º do mesmo diploma.

Artigo 48.º
Acção para reconhecimento do direito
1 - O interessado pode intentar, no prazo de um ano, nos tribunais administrativos, acção para reconhecimento do
direito ou interesse legalmente protegido contra os actos ou omissões relativos à aplicação do presente diploma,
que segue os termos previstos na lei de processo nos tribunais administrativos e tem carácter de urgência.
2 - Nas acções referidas no número anterior, o interessado está isento de custas, sendo representado por defensor
oficioso a nomear pelo tribunal, nos termos da lei, salvo quando tiver advogado constituído.
3 - O prazo referido no n.º 1 conta-se:
a) Da data da notificação, em caso de acto expresso;
b) Da data da formação de acto tácito de indeferimento da pretensão formulada.

Artigo 49.º
Acumulação de actividades
1 - Quando um trabalhador, autorizado nos termos da lei a exercer simultaneamente actividade em mais de um
serviço ou organismo abrangido pelo disposto no n.º 1 do artigo 2.º, for vítima de um acidente ao serviço de um
deles, deve observar-se o seguinte:
a) A entidade empregadora ao serviço da qual ocorreu o acidente é responsável pela aplicação do regime constante
deste diploma;
b) O respectivo serviço ou organismo é responsável pelos encargos emergentes do acidente, com excepção dos
relativos às remunerações correspondentes à outra actividade;
c) A entidade empregadora ao serviço da qual não ocorreu o acidente deve garantir ao trabalhador, na parte que lhe
diga respeito, os direitos e garantias previstos nos artigos 15.º, 19.º, 23.º e 24.º;
d) A entidade ao serviço da qual ocorreu o acidente deve comunicar, de imediato, o facto à outra entidade
empregadora interessada, bem como prestar-lhe todas as informações relativas à situação do sinistrado.
2 - Quando um trabalhador vinculado à Administração Pública e autorizado, nos termos da lei, a exercer
simultaneamente outra actividade pela qual não se encontre abrangido pelo regime estabelecido neste diploma for
vítima de um acidente ao serviço de uma das entidades empregadoras, deve observar-se o seguinte:
a) Se o acidente ocorrer no exercício da actividade sujeita ao regime do presente diploma, a outra entidade
empregadora deve garantir ao sinistrado os direitos estabelecidos no respectivo regime jurídico aplicável,
correspondentes aos previstos na alínea c) do número anterior;
b) Se o acidente ocorrer no exercício de actividade a que corresponda regime diferente do presente diploma, a
outra entidade deve observar o disposto na alínea c) do número anterior;
c) O disposto na alínea d) do número anterior é aplicável aos casos de acumulação de funções públicas com
actividade privada.
3 - A entidade empregadora que tenha suportado encargos da responsabilidade de outra fica com direito de regresso
ou de reembolso nos termos da legislação aplicável.
4 - O disposto nos números anteriores é aplicável, com as necessárias adaptações, às doenças profissionais.
5 - Nos casos de acumulação referidos nos números anteriores, se do acidente ou doença resultar incapacidade
permanente ou morte, a pensão ou capital de remição, calculados com base na remuneração auferida pelo
sinistrado ou doente, são fixados tendo em conta a paga pelas diversas entidades empregadoras, ficando, porém, a
Caixa Geral de Aposentações com o direito a receber das restantes entidades responsáveis a respectiva quota-parte.
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Artigo 50.º
Serviços de segurança e saúde no trabalho
1 - Os serviços de segurança e saúde no trabalho devem, nomeadamente:
a) Propor e organizar os meios destinados à prestação dos primeiros socorros;
b) Analisar as causas dos acidentes em serviço, doenças profissionais, incidentes e acontecimentos perigosos e
propor as correspondentes medidas de natureza preventiva;
c) Elaborar as estatísticas relativas aos eventos referidos na alínea anterior;
d) Elaborar relatórios sobre os acidentes em serviço que tenham ocasionado ausência superior a três dias úteis.
2 - Os serviços de segurança e saúde no trabalho devem manter actualizados os seguintes elementos:
a) Lista dos factos referidos na alínea b) do número anterior;
b) Lista dos acidentes em serviço que tenham originado ausência ao serviço;
c) Lista de todas as situações de falta por doença e do correspondente número de dias de ausência ao serviço e, no
caso de doença profissional, a respectiva identificação;
d) Lista das medidas propostas ou das recomendações formuladas.
3 - O dirigente máximo do serviço ou organismo onde ainda não tenham sido implementados serviços de segurança e
saúde no trabalho deve assegurar o cumprimento do disposto nos números anteriores.

CAPÍTULO VI
Disposições finais e transitórias
Artigo 51.º
Formulários obrigatórios
1 - Os impressos relativos à participação do acidente, incidente e acontecimento perigoso e ao boletim de
acompanhamento médico constam dos anexos I e II ao presente diploma, do qual fazem parte integrante, e podem
ser reproduzidos por meios informáticos ou outros.
2 - Os restantes modelos para os registos e participações referidos neste diploma que não constem de legislação
específica são da responsabilidade das entidades competentes.

Artigo 52.º
Prescrição
1 - As prestações fixadas pela Caixa Geral de Aposentações prescrevem no prazo de cinco anos contado do
respectivo vencimento.
2 - O prazo de prescrição não começa a correr enquanto os beneficiários não forem notificados da fixação das
prestações.

Artigo 53.º
Aplicação subsidiária
Em tudo o que não se encontre especificamente regulado neste diploma aplicam-se, subsidiariamente, as regras do
Código do Procedimento Administrativo.

Artigo 54.º
Alteração do Estatuto da Aposentação
Os artigos 36.º, 37.º, 39.º, 40.º, 49.º, 89.º, 101.º e 118.º do Estatuto da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º
498/72, de 9 de Dezembro, passam a ter a seguinte redacção:
«Artigo 36.º
Formas de aposentação
1 - A aposentação pode ser voluntária ou obrigatória.
2 - A aposentação é voluntária quando tem lugar a requerimento do subscritor, nos casos em que a lei a faculta; é
obrigatória quando resulta de simples determinação da lei ou de imposição da autoridade competente.
Artigo 37.º
Condições de aposentação
1 - A aposentação pode verificar-se, independentemente de qualquer outro requisito, quando o subscritor contar,
pelo menos, 60 anos de idade e 36 de serviço.
2 - Há ainda lugar a aposentação quando o subscritor, tendo, pelo menos, cinco anos de serviço:
a) ...
b) ...
c) ...
3 - ...
4 - ...
Artigo 39.º
Aposentação voluntária
1 - A aposentação depende necessariamente de requerimento do interessado nos casos previstos no n.º 1 do artigo
37.º e no artigo 40.º
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2 - A aposentação pode ser requerida pelo subscritor nas hipóteses previstas na alínea a) do n.º 2 do artigo 37.º
3 - ...
4 - ...
Artigo 40.º
Aposentação de antigo subscritor
1 - A eliminação da qualidade de subscritor não extingue o direito de requerer a aposentação nos casos previstos no
n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 37.º, quando a cessação definitiva de funções ocorra após cinco anos de
subscritor.
2 - ...
3 - ...
Artigo 49.º
Subscritores em serviço militar
No caso de aposentação por incapacidade motivada pela prestação de serviço militar, a pensão, observado o disposto
nos artigos anteriores, tem por base as remunerações correspondentes a esse serviço, se forem superiores às do
cargo pelo qual o subscritor é aposentado.
Artigo 89.º
Exame médico
1 - O subscritor será submetido a exame da junta médica da Caixa sempre que, preenchidos os demais requisitos da
aposentação, esta dependa da verificação da incapacidade.
2 - ...
Artigo 101.º
Revisão das resoluções
1 - As resoluções finais podem, oficiosamente ou mediante requerimento, ser objecto de revisão quando, por facto
não imputável ao interessado, tenha havido falta de apresentação, em devido tempo, de elementos de prova
relevantes.
2 - ...
Artigo 118.º
Casos de reforma
Transitam para a situação de reforma os subscritores que estejam nas condições do n.º 1 do artigo 37.º e o
requeiram e aqueles que, verificados os requisitos mínimos de idade e de tempo de serviço exigidos pelo n.º 2 do
artigo 37.º:
a) Atinjam o limite de idade;
b) Sejam julgados incapazes de todo o serviço militar, mediante exame da junta médica dos competentes serviços
de saúde militar;
c) Revelem incapacidade para o desempenho das funções do seu posto, mediante o exame médico referido na alínea
anterior;
d) Sejam punidos com a pena disciplinar de separação do serviço ou de reforma, ainda que em substituição de outra
sanção mais grave;
e) Sejam mandados reformar por deliberação do Conselho de Ministros, nos termos de lei especial;
f) Devam ser reformados, segundo a lei, por efeito da aplicação de outra pena.»

Artigo 55.º
Pessoal militar e militarizado
1 - O capítulo IV, relativo à responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações, aplica-se aos militares das Forças
Armadas, incluindo os que se encontram no cumprimento do serviço militar obrigatório, bem como ao pessoal das
forças de segurança não abrangido pelo artigo 2.º, com ressalva dos números seguintes.
2 - O disposto no número anterior não se aplica aos deficientes das Forças Armadas a que se refere o Decreto-Lei n.º
43/76, de 20 de Janeiro.
3 - O disposto no artigo 37.º não se aplica aos grandes deficientes das Forças Armadas, nos termos do disposto no
Decreto-Lei n.º 314/90, de 13 de Outubro.
4 - Na determinação da remuneração a considerar para efeitos do n.º 5 do artigo 34.º será observado o seguinte:
a) Tratando-se de remuneração inferior à que corresponde a um marinheiro do quadro permanente, é esta que se
considera;
b) O limite mínimo a que se refere a alínea anterior será substituído pela remuneração correspondente ao posto de
alferes dos quadros permanentes, quando se trate de alunos da Academia Militar, da Escola Naval, da Academia da
Força Aérea ou de outros cursos de preparação para oficiais daqueles quadros, ou de furriel dos quadros
permanentes, quando se trate de alunos de cursos de alistamento ou preparação para sargento, que não estejam a
prestar serviço militar obrigatório.

Artigo 56.º
Regime transitório
1 - O presente diploma aplica-se:
a) Aos acidentes em serviço que ocorram após a respectiva entrada em vigor;
b) Às doenças profissionais cujo diagnóstico final se faça após a data referida na alínea anterior;
c) Às situações de recidiva, recaída ou agravamento decorrentes de acidentes em serviço, ocorridos antes da data
referida nas alíneas anteriores, com excepção dos direitos previstos nos artigos 34.º a 37.º relativos às incapacidades
permanentes da responsabilidade da Caixa Geral de Aposentações.
2 - As disposições do Estatuto da Aposentação revogadas ou alteradas mantêm-se em vigor em relação às pensões
extraordinárias de aposentação ou reforma, bem como às pensões de invalidez atribuídas ou referentes a factos
ocorridos antes da entrada em vigor do presente diploma.
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=597&nversao=&tabela=leis
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3 - Os serviços, organismos e fundos autónomos continuam a suportar os encargos da sua responsabilidade, nos
termos da legislação anterior, relativamente aos acidentes, doenças e demais situações não abrangidos pelo n.º 1.

Artigo 57.º
Revogação
1 - São revogadas todas as disposições legais e regulamentares que contrariem o presente diploma, designadamente:
a) O Decreto-Lei n.º 38523, de 23 de Novembro de 1951;
b) O Decreto-Lei n.º 45004, de 27 de Abril de 1963;
c) Os artigos 1.º, n.º 1, alíneas b) e e), e 4.º, n.º 2, do Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 de Março;
d) O artigo 50.º do Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março;
Consultar o Decreto-Lei n.º 100/99, de 31 de Março (actualizado face ao diploma em epígrafe)
e) O artigo 7.º do Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de Novembro.
2 - São revogados os artigos 38.º, 41.º, n.º 3, 54.º, 55.º, 60.º, 61.º, 62.º, 94.º, 119.º, 123.º e 127.º a 131.º do Estatuto
da Aposentação, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de Dezembro.
3 - As referências feitas na lei ao Decreto-Lei n.º 38523, de 23 de Novembro de 1951, devem entender-se como
reportadas ao presente diploma.

Artigo 58.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia 1 do 6.º mês seguinte à data da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 18 de Agosto de 1999. - António Manuel de Oliveira Guterres - António
Luciano Pacheco de Sousa Franco - Jorge Paulo Sacadura Almeida Coelho - João Cardona Gomes Cravinho - Maria de
Belém Roseira Martins Coelho Henriques de Pina - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues.
Promulgado em 29 de Outubro de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Novembro de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.

ANEXO I
Participação e qualificação do acidente em serviço (ver nota *)

(nota *) Deve ser utilizado para participação do incidente e do acontecimento perigoso
http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_print_articulado.php?tabela=leis&artigo_id=&nid=597&nversao=&tabela=leis
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ANEXO II
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Portaria 324/2017, de 27 de outubro, que fixa os encargos a suportar pelas
entidades empregadoras com a verificação da incapacidade para o trabalho
dos respetivos trabalhadores, mediante a realização de juntas médicas ou
através da verificação domiciliária da doença
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n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º e do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 21/2015, de 3 de fevereiro, eleger os seguintes
representantes dos Grupos Parlamentares para o Conselho
Nacional de Educação:
Efetivos:
— Nilza Marília Mouzinho de Sena (PSD).
— Porfírio Simões de Carvalho e Silva (PS).
— Manuel Fernando Rosa Grilo (BE).
— Arlindo Henrique Lobo Borges (CDS-PP).
— Francisco José Santana Nunes dos Santos (PCP).
— Antero de Oliveira Resende (PEV).
Suplentes:
— Maria Eugénia Nobre Gamboa (PSD).
— Maria Odete da Conceição João (PS).
— Mariana Fernandes Avelãs (BE).
— Maria Teresa Monteiro Pires de Carvalho de Noronha
e Castro (CDS-PP).
— Maria Júlia dos Santos Freire (PCP).
— Maria Dulce Dias Ildefonso Arrojado (PEV).
Aprovada em 20 de outubro de 2017.
O Presidente da Assembleia da República, Eduardo
Ferro Rodrigues.

FINANÇAS E SAÚDE
Portaria n.º 324/2017
de 27 de outubro

Tendo em conta que, de acordo com o artigo 22.º do
Decreto-Lei n.º 7/2017, de 9 de janeiro, o Instituto de Proteção e Assistência na Doença, I. P. (ADSE, I. P.), continua a
prosseguir as atribuições e competências da Direção-Geral
de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas em matéria de controlo e fiscalização de situações de
doença, onde se inclui a atividade da verificação da incapacidade para o trabalho, seja por doença natural, nos termos
da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada
pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, na sua atual redação,
seja por acidente de trabalho, em conformidade com o
disposto no Regime jurídico dos acidentes de trabalho e
das doenças profissionais ocorridos ao serviço de entidades empregadoras públicas, aprovado pelo Decreto-Lei
n.º 503/99, de 20 de novembro, na sua atual redação, sendo
esta atividade exercida mediante a realização de juntas
médicas ou através da verificação domiciliária da doença.
Para o desempenho destas atribuições, possui a ADSE, I. P.,
uma estrutura técnica e organizativa, sendo os custos,
tradicionalmente suportados na íntegra por este Instituto,
decorrentes fundamentalmente de exames médicos prescritos pela própria Junta Médica, como seja a remuneração
dos trabalhadores médicos, bem como os encargos administrativos e de funcionamento inerentes.
O modelo de financiamento da atividade da então ADSE
passou a ser, desde o início de 2015, quase exclusivamente
constituído pela receita proveniente do desconto dos beneficiários, que constitui, nos termos legais, receita própria
da ADSE, I. P., e unicamente afeta à gestão do sistema de
benefícios de saúde gerido por este Instituto Público de
regime especial.

Sendo a verificação da doença, nas suas diversas componentes, uma atividade cometida à ADSE, I. P., mas exercida
por conta e no interesse das entidades empregadoras, não
pode esta atividade ser financiada pelo recurso ao desconto
dos beneficiários, devendo assim os respetivos encargos
passar a ser suportados pelas entidades empregadoras.
E tendo em conta a previsão legal da possibilidade de
os encargos com a verificação da incapacidade, nas suas
várias vertentes, serem suportados pelas entidades empregadoras, como expressamente resulta do n.º 4 do artigo 21.º
do Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, e do n.º 3
do artigo 17.º do Decreto Regulamentar n.º 41/90, de 29 de
novembro.
Assim, ao abrigo do disposto nos n.os 4 e 5 do artigo 16.º
do Decreto-Lei n.º 7/2017, de 9 de janeiro, manda o Governo, pelos Ministros das Finanças e da Saúde, o seguinte:
1 — Os encargos a suportar pelas entidades empregadoras com a verificação da incapacidade para o trabalho
dos respetivos trabalhadores, seja por doença natural, nos
termos da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas,
aprovada pela Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, seja por
acidente de trabalho, nos termos do Regime jurídico dos
acidentes de trabalho e das doenças profissionais, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro, são
fixados nos seguintes termos:
a) Junta médica por doença natural — € 45,00 (quarenta
e cinco euros);
b) Junta médica por acidente de trabalho — € 55,00
(cinquenta e cinco euros);
c) Verificação domiciliária da doença — € 45,00 (quarenta e cinco euros).
2 — Os encargos fixados são devidos por cada sessão
de junta médica ou verificação domiciliária da doença a
que o trabalhador seja submetido e incluem os incorridos
com os respetivos meios complementares de diagnóstico ou
outros exames periciais que sejam solicitados neste âmbito.
3 — Nos termos e condições que vierem a ser definidos
no âmbito do programa do Simplex+, nomeadamente das
medidas Desmaterialização Saúde+ e Paperless Saúde+, e
com observância do regime jurídico de proteção de dados
pessoais, a Junta Médica da ADSE pode vir a ter acesso à
informação disponibilizada nessas plataformas no âmbito
da sua atividade de verificação da incapacidade para o
trabalho por doença natural e por acidente de trabalho,
quer se efetue mediante a realização de juntas médicas ou
através da verificação domiciliária da doença.
4 — A presente portaria entra em vigor no dia seguinte
ao da sua publicação, aplicando-se aos atos realizados a
partir dessa data.
O Ministro das Finanças, Mário José Gomes de Freitas
Centeno, em 24 de outubro de 2017. — O Ministro da
Saúde, Adalberto Campos Fernandes, em 20 de outubro
de 2017.

PLANEAMENTO E DAS INFRAESTRUTURAS
Portaria n.º 325/2017
de 27 de outubro

No âmbito do regime jurídico dos Fundos Europeus
Estruturais e de Investimento (FEEI) para o período de

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova a revisão do Código do Trabalho
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

geral relativo à informação e à consulta dos trabalhadores
na Comunidade Europeia;
n) Directiva n.º 2003/88/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 4 de Novembro, relativa a determinados
aspectos da organização do tempo de trabalho;
o) Directiva n.º 2006/54/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 5 de Julho, relativa à aplicação do princípio da igualdade de oportunidades e igualdade de tratamento entre homens e mulheres em domínios ligados ao
emprego e à actividade profissional (reformulação).

Artigo 1.º

Artigo 3.º

Aprovação do Código do Trabalho

Trabalho autónomo de menor

É aprovado o Código do Trabalho, que se publica em
anexo à presente lei e dela faz parte integrante.

1 — O menor com idade inferior a 16 anos não pode
ser contratado para realizar uma actividade remunerada
prestada com autonomia, excepto caso tenha concluído
a escolaridade obrigatória e se trate de trabalhos leves.
2 — À celebração do contrato previsto no número anterior aplicam-se as regras gerais previstas no Código
Civil.
3 — Consideram-se trabalhos leves para efeitos do n.º 1
os que assim forem definidos para o contrato de trabalho
celebrado com menor.
4 — Ao menor que realiza actividades com autonomia
aplicam-se as limitações estabelecidas para o contrato de
trabalho celebrado com menor.

Lei n.º 7/2009
de 12 de Fevereiro

Aprova a revisão do Código do Trabalho

Artigo 2.º
Transposição de directivas comunitárias

O Código do Trabalho transpõe para a ordem jurídica
interna, total ou parcialmente, as seguintes directivas comunitárias:
a) Directiva do Conselho n.º 91/533/CEE, de 14 de Outubro, relativa à obrigação de a entidade patronal informar
o trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato ou
à relação de trabalho;
b) Directiva n.º 92/85/CEE, do Conselho, de 19 de Outubro, relativa à implementação de medidas destinadas
a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho;
c) Directiva n.º 94/33/CE, do Conselho, de 22 de Junho,
relativa à protecção dos jovens no trabalho;
d) Directiva n.º 96/34/CE, do Conselho, de 3 de Junho,
relativa ao acordo quadro sobre a licença parental celebrado
pela União das Confederações da Indústria e dos Empregadores da Europa (UNICE), pelo Centro Europeu das
Empresas Públicas (CEEP) e pela Confederação Europeia
dos Sindicatos (CES);
e) Directiva n.º 96/71/CE, do Parlamento Europeu e do
Conselho, de 16 de Dezembro, relativa ao destacamento
de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços;
f) Directiva n.º 97/81/CE, do Conselho, de 15 de Dezembro, respeitante ao acordo quadro relativo ao trabalho a
tempo parcial celebrado pela UNICE, pelo CEEP e pela CES;
g) Directiva n.º 98/59/CE, do Conselho, de 20 de Julho,
relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes aos despedimentos colectivos;
h) Directiva n.º 1999/70/CE, do Conselho, de 28 de
Junho, respeitante ao acordo quadro CES, UNICE e CEEP
relativo a contratos de trabalho a termo;
i) Directiva n.º 2000/43/CE, do Conselho, de 29 de Junho, que aplica o princípio da igualdade de tratamento entre
as pessoas, sem distinção de origem racial ou étnica;
j) Directiva n.º 2000/78/CE, do Conselho, de 27 de
Novembro, que estabelece um quadro geral de igualdade
de tratamento no emprego e na actividade profissional;
l) Directiva n.º 2001/23/CE, do Conselho, de 12 de
Março, relativa à aproximação das legislações dos Estados membros respeitantes à manutenção dos direitos
dos trabalhadores em caso de transferência de empresas
ou de estabelecimentos, ou de partes de empresas ou de
estabelecimentos;
m) Directiva n.º 2002/14/CE, do Parlamento Europeu e
do Conselho, de 11 de Março, que estabelece um quadro

Artigo 4.º
Acidentes de trabalho e doenças profissionais

1 — O regime relativo a acidentes de trabalho e doenças
profissionais, previsto nos artigos 283.º e 284.º do Código
do Trabalho, com as necessárias adaptações, aplica-se
igualmente:
a) A praticante, aprendiz, estagiário e demais situações
que devam considerar-se de formação profissional;
b) A administrador, director, gerente ou equiparado,
sem contrato de trabalho, que seja remunerado por essa
actividade;
c) A prestador de trabalho, sem subordinação jurídica,
que desenvolve a sua actividade na dependência económica, nos termos do artigo 10.º do Código do Trabalho.
2 — O trabalhador que exerça actividade por conta
própria deve efectuar um seguro que garanta o pagamento
das prestações previstas nos artigos indicados no número
anterior e respectiva legislação regulamentar.
Artigo 5.º
Regime do tempo de trabalho

O disposto na alínea a) do n.º 2 do artigo 197.º do Código do Trabalho não é aplicável até à entrada em vigor
de convenção colectiva que disponha sobre a matéria,
mantendo-se em vigor, durante esse período, o previsto no
artigo 1.º da Lei n.º 21/96, de 23 de Julho, e na alínea a)
do n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 73/98, de 10 de Novembro.
Artigo 6.º
Deveres do Estado em matéria de formação profissional

1 — Compete ao Estado garantir o acesso dos cidadãos
à formação profissional, permitindo a todos a aquisição e
a permanente actualização dos conhecimentos e compe-
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tências, desde a entrada na vida activa, e proporcionar os
apoios públicos ao funcionamento do sistema de formação
profissional.
2 — Compete ao Estado, em particular, garantir a
qualificação inicial de jovens que pretendem ingressar
no mercado de trabalho, a qualificação ou a reconversão
profissional de desempregados, com vista ao seu rápido
ingresso no mercado de trabalho, e promover a integração
sócio-profissional de grupos com particulares dificuldades
de inserção, através do desenvolvimento de acções de
formação profissional especial.
Artigo 7.º
Aplicação no tempo

1 — Sem prejuízo do disposto no presente artigo e nos
seguintes, ficam sujeitos ao regime do Código do Trabalho aprovado pela presente lei os contratos de trabalho e
os instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho
celebrados ou adoptados antes da entrada em vigor da referida lei, salvo quanto a condições de validade e a efeitos
de factos ou situações totalmente passados anteriormente
àquele momento.
2 — As disposições de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho contrárias a normas imperativas do
Código do Trabalho devem ser alteradas na primeira revisão que ocorra no prazo de 12 meses após a entrada em
vigor desta lei, sob pena de nulidade.
3 — O disposto no número anterior não convalida as
disposições de instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho nulas ao abrigo da legislação revogada.
4 — As estruturas de representação colectiva de trabalhadores e de empregadores constituídas antes da entrada em
vigor do Código do Trabalho ficam sujeitas ao regime nele
instituído, salvo quanto às condições de validade e aos efeitos
relacionados com a respectiva constituição ou modificação.
5 — O regime estabelecido no Código do Trabalho,
anexo à presente lei, não se aplica a situações constituídas
ou iniciadas antes da sua entrada em vigor e relativas a:
a) Duração de período experimental;
b) Prazos de prescrição e de caducidade;
c) Procedimentos para aplicação de sanções, bem como
para a cessação de contrato de trabalho;
d) Duração de contrato de trabalho a termo certo.
6 — O regime estabelecido no n.º 4 do artigo 148.º do
Código do Trabalho, anexo à presente lei, relativo à duração de contrato de trabalho a termo incerto aplica-se a
situações constituídas ou iniciadas antes da sua entrada
em vigor, contando-se o período de seis anos aí previsto a
partir da data de entrada em vigor da presente lei.

haja disposições contrárias à lei, notifica a estrutura em
causa para que esta altere os estatutos, no prazo de 180 dias.
3 — Se houver alteração de estatutos no prazo referido
no número anterior, ou fora desse prazo, mas antes da remessa destes ao Ministério Público no tribunal competente,
aplica-se o disposto nos n.os 3 a 6, 8 e 9 do artigo 447.º
do Código do Trabalho, com as necessárias adaptações.
4 — Caso não haja alteração de estatutos nos prazos
referidos nos n.os 2 e 3, o serviço competente do ministério
responsável pela área laboral remete ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente a apreciação fundamentada sobre a legalidade dos mesmos, para os efeitos previstos nos n.os 8 e 9 do artigo 447.º do Código do Trabalho.
5 — Caso a apreciação fundamentada sobre a legalidade
da alteração de estatutos conclua que não existem disposições contrárias à lei, o processo é remetido ao magistrado
do Ministério Público, para os efeitos previstos na alínea b)
do n.º 4 do artigo 447.º do Código do Trabalho.
6 — As entidades referidas no n.º 1 podem requerer
a suspensão da instância pelo prazo de seis meses em
caso de processo judicial em curso tendente à extinção
judicial da mesma, ou declaração de nulidade de normas
dos estatutos com fundamento em desconformidade com
a lei, e apresentar no processo a alteração dos estatutos
no mesmo prazo.
Artigo 9.º
Extinção de associações

1 — As associações sindicais e as associações de empregadores que, nos últimos seis anos, não tenham requerido,
nos termos legalmente previstos, a publicação da identidade dos respectivos membros da direcção dispõem de
12 meses, contados a partir da entrada em vigor desta lei,
para requerer aquela publicação.
2 — Decorrido o prazo referido no número anterior,
sem que tal requerimento se tenha verificado, o ministério
responsável pela área laboral dá desse facto conhecimento
ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente, para efeitos de promoção da declaração judicial de
extinção da associação.
3 — À extinção judicial nos termos do artigo anterior
aplica-se o disposto nos n.os 1 a 3 e 7 do artigo 456.º, com
as devidas adaptações.
Artigo 10.º
Regime transitório de sobrevigência e caducidade
de convenção colectiva

Revisão de estatutos existentes

1 — É instituído um regime específico de caducidade
de convenção colectiva da qual conste cláusula que faça
depender a cessação da sua vigência de substituição por
outro instrumento de regulamentação colectiva de trabalho,
de acordo com os números seguintes.
2 — A convenção colectiva caduca na data da entrada
em vigor da presente lei, verificados os seguintes factos:

1 — Os estatutos de associações sindicais, associações
de empregadores, comissões de trabalhadores e comissões
coordenadoras vigentes na data da entrada em vigor da
presente lei que não estejam em conformidade com o regime constante do Código do Trabalho devem ser revistos
no prazo de três anos.
2 — Decorrido o prazo referido no número anterior, o
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral procede à apreciação fundamentada sobre a legalidade dos estatutos que não tenham sido revistos e, caso

a) A última publicação integral da convenção que contenha a cláusula referida no n.º 1 tenha entrado em vigor
há, pelo menos, seis anos e meio, aí já compreendido o
período decorrido após a denúncia;
b) A convenção tenha sido denunciada validamente na
vigência do Código do Trabalho;
c) Tenham decorrido pelo menos 18 meses a contar da
denúncia;
d) Não tenha havido revisão da convenção após a denúncia.

Artigo 8.º
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3 — A convenção referida no n.º 1 também caduca,
verificando-se todos os outros factos, logo que decorram
18 meses a contar da denúncia.
4 — O disposto nos n.os 2 e 3 não prejudica as situações
de reconhecimento da caducidade dessa convenção reportada a momento anterior.
5 — O aviso sobre a data da cessação da vigência da
convenção é publicado:
a) Oficiosamente, caso tenha havido requerimento anterior cujo indeferimento tenha sido fundamentado apenas
na existência da cláusula referida no n.º 1;
b) Dependente de requerimento, nos restantes casos.
Artigo 11.º
Regiões Autónomas

1 — Na aplicação do Código do Trabalho às Regiões
Autónomas são tidas em conta as competências legais
atribuídas aos respectivos órgãos e serviços regionais.
2 — Nas Regiões Autónomas, as publicações são feitas
nas respectivas séries dos jornais oficiais.
3 — Nas Regiões Autónomas, a regulamentação das
condições de admissibilidade de emissão de portarias de
extensão e de portarias de condições de trabalho compete
às respectivas Assembleias Legislativas.
4 — As Regiões Autónomas podem estabelecer, de
acordo com as suas tradições, outros feriados, para além
dos previstos no Código do Trabalho, desde que correspondam a usos e práticas já consagrados.
5 — As Regiões Autónomas podem ainda regular outras
matérias laborais enunciadas nos respectivos estatutos
político-administrativos.
Artigo 12.º
Norma revogatória

1 — São revogados:
a) A Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, na redacção dada
pela Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, pela Lei n.º 59/2007, de
4 de Setembro, e pela Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
b) A Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, na redacção dada
pela Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, e pelo Decreto-Lei
n.º 164/2007, de 3 de Maio;
c) As alíneas d) a f) do artigo 2.º, os n.os 2 e 9 do artigo 6.º, os n.os 2 e 3 do artigo 13.º, os artigos 7.º, 14.º a 40.º,
42.º, 44.º na parte relativa a contra-ordenações por violação
de normas revogadas e o n.º 1 e as alíneas d) e e) do n.º 2
do artigo 45.º, todos da Lei n.º 19/2007, de 22 de Maio.
2 — O artigo 6.º do Código do Trabalho, aprovado pela
Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, sobre lei aplicável ao
contrato de trabalho é revogado na medida em que seja
aplicável o Regulamento CE/593/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 17 de Junho, sobre a lei aplicável
às obrigações contratuais (Roma I).
3 — A revogação dos preceitos a seguir referidos do
Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de
27 de Agosto, produz efeitos a partir da entrada em vigor
do diploma que regular a mesma matéria:
a) Artigos 272.º a 312.º, sobre segurança, higiene e saúde
no trabalho, acidentes de trabalho e doenças profissionais,
na parte não referida na actual redacção do Código;
b) Artigo 344.º, sobre comparticipação na compensação
retributiva;
c) Artigos 471.º a 473.º, sobre conselhos de empresa
europeus;

d) Artigos 569.º e 570.º, sobre designação de árbitros
para arbitragem obrigatória e listas de árbitros;
e) Artigos 630.º a 640.º, sobre procedimento de contra-ordenações laborais.
4 — A revogação dos artigos 34.º a 43.º e 50.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27
de Agosto, e dos artigos 68.º a 77.º e 99.º a 106.º da Lei
n.º 35/2004, de 29 de Julho, sobre protecção da maternidade e da paternidade produz efeitos a partir da entrada
em vigor da legislação que regule o regime de protecção
social na parentalidade.
5 — A revogação dos artigos 414.º, 418.º, 430.º e 435.º,
do n.º 2 do artigo 436.º e do n.º 1 do artigo 438.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27
de Agosto, produz efeitos a partir da entrada em vigor da
revisão do Código de Processo do Trabalho.
6 — A revogação dos preceitos a seguir referidos da
Lei n.º 35/2004, de 29 de Julho, na redacção dada pela
Lei n.º 9/2006, de 20 de Março, e pelo Decreto-Lei
n.º 164/2007, de 3 de Maio, produz efeitos a partir da
entrada em vigor do diploma que regular a mesma matéria:
a) Artigos 14.º a 26.º, sobre trabalho no domicílio;
b) Artigos 41.º a 65.º, sobre protecção do património
genético;
c) Artigos 84.º a 95.º, sobre protecção de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante;
d) Artigos 103.º a 106.º, sobre regime de segurança
social em diversas licenças, faltas e dispensas;
e) Artigos 107.º a 113.º, sobre regimes aplicáveis à Administração Pública;
f) Artigos 115.º a 126.º, sobre protecção de menor no
trabalho;
g) Artigos 139.º a 146.º, sobre participação de menor
em espectáculo ou outra actividade de natureza cultural,
artística ou publicitária;
h) Artigos 155.º e 156.º, sobre especificidades da
frequência de estabelecimento de ensino por parte de
trabalhador-estudante, incluindo quando aplicáveis a
trabalhador por conta própria e a estudante que, estando
abrangido pelo estatuto de trabalhador-estudante, se encontre em situação de desemprego involuntário, inscrito
em centro de emprego;
i) Artigos 165.º a 167.º e 170.º, sobre formação profissional;
j) Artigo 176.º, sobre período de funcionamento;
l) Artigos 191.º a 201.º e 206.º, sobre verificação de
situação de doença;
m) Artigos 212.º a 280.º, sobre segurança e saúde no
trabalho;
n) Artigos 306.º, sobre direito a prestações de desemprego, e 310.º a 315.º, sobre suspensão de execuções;
o) Artigos 317.º a 326.º, sobre Fundo de Garantia Salarial;
p) Artigos 365.º a 395.º, sobre conselhos de empresa
europeus;
q) Artigos 407.º a 449.º, sobre arbitragem obrigatória e
arbitragem de serviços mínimos;
r) Artigos 452.º a 464.º, sobre mapa do quadro de pessoal e balanço social;
s) Artigos 494.º a 499.º, sobre a Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, na parte não revogada
pelo Decreto-Lei n.º 164/2007, de 3 de Maio.
7 — O regime sancionatório constante do Código do
Trabalho não revoga qualquer disposição do Código Penal.
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Artigo 13.º

Artigo 2.º

Aplicação das licenças parental inicial
e por adopção a situações em curso

Instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho

1 — As licenças previstas nas alíneas a), b) e c) do artigo 39.º e no artigo 44.º são aplicáveis aos trabalhadores
que estejam a gozar licença por maternidade, paternidade e
adopção nos termos do artigo 35.º, da alínea c) do n.º 2 do
artigo 36.º e do artigo 38.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de Agosto, e nos termos
do artigo 68.º, do n.º 3 do artigo 69.º e do artigo 71.º da Lei
n.º 35/2004, de 29 de Julho, contando-se, para efeito daquelas licenças, os períodos de gozo de licença já decorridos.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, os
trabalhadores devem informar os respectivos empregadores de acordo com os procedimentos previstos naqueles
artigos, no prazo de 15 dias a contar da entrada em vigor
da legislação que regule o regime de protecção social na
parentalidade.
Artigo 14.º
Entrada em vigor

1 — Os n.os 1, 3 e 4 do artigo 356.º, os artigos 358.º,
382.º, 387.º e 388.º, o n.º 2 do artigo 389.º e o n.º 1 do
artigo 391.º entram em vigor na data de início de vigência
da legislação que proceda à revisão do Código de Processo
do Trabalho.
2 — Os artigos 34.º a 62.º entram em vigor na data de
início de vigência da legislação que regule o regime de
protecção social da parentalidade.
Aprovada em 21 de Janeiro de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 4 de Fevereiro de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 9 de Fevereiro de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.
ANEXO

CÓDIGO DO TRABALHO

LIVRO I
Parte geral
TÍTULO I
Fontes e aplicação do direito do trabalho
CAPÍTULO I
Fontes do direito do trabalho
Artigo 1.º
Fontes específicas

O contrato de trabalho está sujeito, em especial, aos
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho,
assim como aos usos laborais que não contrariem o princípio da boa fé.

1 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho podem ser negociais ou não negociais.
2 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho negociais são a convenção colectiva, o acordo
de adesão e a decisão arbitral em processo de arbitragem
voluntária.
3 — As convenções colectivas podem ser:
a) Contrato colectivo, a convenção celebrada entre associação sindical e associação de empregadores;
b) Acordo colectivo, a convenção celebrada entre associação sindical e uma pluralidade de empregadores para
diferentes empresas;
c) Acordo de empresa, a convenção celebrada entre
associação sindical e um empregador para uma empresa
ou estabelecimento.
4 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho não negociais são a portaria de extensão, a portaria
de condições de trabalho e a decisão arbitral em processo
de arbitragem obrigatória ou necessária.
Artigo 3.º
Relações entre fontes de regulação

1 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, salvo quando delas resultar o
contrário.
2 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho não podem ser afastadas por portaria de condições
de trabalho.
3 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, sem oposição daquelas
normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores quando respeitem às seguintes matérias:
a) Direitos de personalidade, igualdade e não discriminação;
b) Protecção na parentalidade;
c) Trabalho de menores;
d) Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida,
com deficiência ou doença crónica;
e) Trabalhador-estudante;
f) Dever de informação do empregador;
g) Limites à duração dos períodos normais de trabalho
diário e semanal;
h) Duração mínima dos períodos de repouso, incluindo
a duração mínima do período anual de férias;
i) Duração máxima do trabalho dos trabalhadores nocturnos;
j) Forma de cumprimento e garantias da retribuição;
l) Capítulo sobre prevenção e reparação de acidentes
de trabalho e doenças profissionais e legislação que o
regulamenta;
m) Transmissão de empresa ou estabelecimento;
n) Direitos dos representantes eleitos dos trabalhadores.
4 — As normas legais reguladoras de contrato de trabalho só podem ser afastadas por contrato individual que
estabeleça condições mais favoráveis para o trabalhador,
se delas não resultar o contrário.
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5 — Sempre que uma norma legal reguladora de contrato de trabalho determine que a mesma pode ser afastada
por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
entende-se que o não pode ser por contrato de trabalho.

7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3, 4 ou 5.
Artigo 6.º
Destacamento em território português

CAPÍTULO II
Aplicação do direito do trabalho
Artigo 4.º
Igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro ou apátrida

Sem prejuízo do estabelecido quanto à lei aplicável
ao destacamento de trabalhadores e do disposto no artigo seguinte, o trabalhador estrangeiro ou apátrida que
esteja autorizado a exercer uma actividade profissional
subordinada em território português goza dos mesmos
direitos e está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador
com nacionalidade portuguesa.
Artigo 5.º
Forma e conteúdo de contrato com trabalhador
estrangeiro ou apátrida

1 — O contrato de trabalho celebrado com trabalhador
estrangeiro ou apátrida está sujeito a forma escrita e deve
conter, sem prejuízo de outras exigíveis no caso de ser a
termo, as seguintes indicações:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de residência ou permanência do trabalhador em
território português;
c) Actividade do empregador;
d) Actividade contratada e retribuição do trabalhador;
e) Local e período normal de trabalho;
f) Valor, periodicidade e forma de pagamento da retribuição;
g) Datas da celebração do contrato e do início da prestação de actividade.
2 — O trabalhador deve ainda anexar ao contrato a
identificação e domicílio da pessoa ou pessoas beneficiárias de pensão em caso de morte resultante de acidente de
trabalho ou doença profissional.
3 — O contrato de trabalho deve ser elaborado em duplicado, entregando o empregador um exemplar ao trabalhador.
4 — O exemplar do contrato que ficar com o empregador deve ter apensos documentos comprovativos do
cumprimento das obrigações legais relativas à entrada e
à permanência ou residência do cidadão estrangeiro ou
apátrida em Portugal, sendo apensas cópias dos mesmos
documentos aos restantes exemplares.
5 — O empregador deve comunicar ao serviço com
competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, mediante formulário electrónico:
a) A celebração de contrato de trabalho com trabalhador
estrangeiro ou apátrida, antes do início da sua execução;
b) A cessação de contrato, nos 15 dias posteriores.
6 — O disposto neste artigo não é aplicável a contrato
de trabalho de cidadão nacional de país membro do Espaço
Económico Europeu ou de outro Estado que consagre a
igualdade de tratamento com cidadão nacional em matéria
de livre exercício de actividade profissional.

1 — Consideram-se submetidas ao regime de destacamento as seguintes situações, nas quais o trabalhador,
contratado por empregador estabelecido noutro Estado,
presta a sua actividade em território português:
a) Em execução de contrato entre o empregador e o beneficiário que exerce a actividade, desde que o trabalhador
permaneça sob a autoridade e direcção daquele;
b) Em estabelecimento do mesmo empregador, ou empresa de outro empregador com o qual exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de grupo;
c) Ao serviço de um utilizador, à disposição do qual
foi colocado por empresa de trabalho temporário ou outra
empresa.
2 — O regime é também aplicável ao destacamento
efectuado nas situações referidas nas alíneas a) e b) do
número anterior por um utilizador estabelecido noutro
Estado, ao abrigo da respectiva legislação nacional, desde
que o contrato de trabalho subsista durante o destacamento.
3 — O regime de destacamento em território português não é aplicável ao pessoal navegante da marinha
mercante.
Artigo 7.º
Condições de trabalho de trabalhador destacado

1 — Sem prejuízo de regime mais favorável constante
de lei ou contrato de trabalho, o trabalhador destacado
tem direito às condições de trabalho previstas na lei e em
regulamentação colectiva de trabalho de eficácia geral
aplicável que respeitem a:
a) Segurança no emprego;
b) Duração máxima do tempo de trabalho;
c) Períodos mínimos de descanso;
d) Férias;
e) Retribuição mínima e pagamento de trabalho suplementar;
f) Cedência de trabalhadores por parte de empresa de
trabalho temporário;
g) Cedência ocasional de trabalhadores;
h) Segurança e saúde no trabalho;
i) Protecção na parentalidade;
j) Protecção do trabalho de menores;
l) Igualdade de tratamento e não discriminação.
2 — Para efeito do disposto no número anterior:
a) A retribuição mínima integra os subsídios ou abonos
atribuídos ao trabalhador por causa do destacamento que
não constituam reembolso de despesas efectuadas, nomeadamente com viagens, alojamento e alimentação;
b) As férias, a retribuição mínima e o pagamento de
trabalho suplementar não são aplicáveis ao destacamento
de trabalhador qualificado por parte de empresa fornecedora de um bem, para efectuar a montagem ou a instalação
inicial indispensável ao seu funcionamento, desde que a
mesma esteja integrada no contrato de fornecimento e a
sua duração não seja superior a oito dias no período de
um ano.
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3 — O disposto na alínea b) do número anterior não
abrange o destacamento em actividades de construção que
visem a realização, reparação, manutenção, alteração ou
eliminação de construções, nomeadamente escavações,
aterros, construção, montagem e desmontagem de elementos prefabricados, arranjo ou instalação de equipamentos,
transformação, renovação, reparação, conservação ou manutenção, designadamente pintura e limpeza, desmantelamento, demolição e saneamento.
Artigo 8.º
Destacamento para outro Estado

1 — O trabalhador contratado por uma empresa estabelecida em Portugal, que preste actividade no território de
outro Estado em situação a que se refere o artigo 6.º, tem
direito às condições de trabalho previstas no artigo anterior,
sem prejuízo de regime mais favorável constante da lei
aplicável ou do contrato.
2 — O empregador deve comunicar, com cinco dias
de antecedência, ao serviço com competência inspectiva
do ministério responsável pela área laboral a identidade
dos trabalhadores a destacar para o estrangeiro, o utilizador, o local de trabalho, o início e o termo previsíveis da
deslocação.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 9.º
Contrato de trabalho com regime especial

Ao contrato de trabalho com regime especial aplicam-se
as regras gerais deste Código que sejam compatíveis com
a sua especificidade.
Artigo 10.º
Situações equiparadas

As normas legais respeitantes a direitos de personalidade, igualdade e não discriminação e segurança e saúde
no trabalho são aplicáveis a situações em que ocorra prestação de trabalho por uma pessoa a outra, sem subordinação jurídica, sempre que o prestador de trabalho deva
considerar-se na dependência económica do beneficiário
da actividade.

TÍTULO II
Contrato de trabalho

Artigo 12.º
Presunção de contrato de trabalho

1 — Presume-se a existência de contrato de trabalho
quando, na relação entre a pessoa que presta uma actividade e outra ou outras que dela beneficiam, se verifiquem
algumas das seguintes características:
a) A actividade seja realizada em local pertencente ao
seu beneficiário ou por ele determinado;
b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da actividade;
c) O prestador de actividade observe horas de início e de
termo da prestação, determinadas pelo beneficiário da mesma;
d) Seja paga, com determinada periodicidade, uma quantia certa ao prestador de actividade, como contrapartida
da mesma;
e) O prestador de actividade desempenhe funções de
direcção ou chefia na estrutura orgânica da empresa.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave imputável ao empregador a prestação de actividade, por forma
aparentemente autónoma, em condições características de
contrato de trabalho, que possa causar prejuízo ao trabalhador ou ao Estado.
3 — Em caso de reincidência, é aplicada a sanção acessória de privação do direito a subsídio ou benefício outorgado
por entidade ou serviço público, por período até dois anos.
4 — Pelo pagamento da coima, são solidariamente responsáveis o empregador, as sociedades que com este se
encontrem em relações de participações recíprocas, de
domínio ou de grupo, bem como o gerente, administrador
ou director, nas condições a que se referem o artigo 334.º
e o n.º 2 do artigo 335.º
SECÇÃO II
Sujeitos
SUBSECÇÃO I

Capacidade

Artigo 13.º
Princípio geral sobre capacidade

A capacidade para celebrar contrato de trabalho regula-se nos termos gerais do direito e pelo disposto neste Código.
SUBSECÇÃO II

Direitos de personalidade

CAPÍTULO I

Artigo 14.º

Disposições gerais

Liberdade de expressão e de opinião

SECÇÃO I
Contrato de trabalho

Artigo 11.º
Noção de contrato de trabalho

Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa
singular se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua
actividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob a autoridade destas.

É reconhecida, no âmbito da empresa, a liberdade de
expressão e de divulgação do pensamento e opinião, com
respeito dos direitos de personalidade do trabalhador e do
empregador, incluindo as pessoas singulares que o representam, e do normal funcionamento da empresa.
Artigo 15.º
Integridade física e moral

O empregador, incluindo as pessoas singulares que o
representam, e o trabalhador gozam do direito à respectiva
integridade física e moral.

932

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
Artigo 16.º

Artigo 19.º

Reserva da intimidade da vida privada

Testes e exames médicos

1 — O empregador e o trabalhador devem respeitar os
direitos de personalidade da contraparte, cabendo-lhes,
designadamente, guardar reserva quanto à intimidade da
vida privada.
2 — O direito à reserva da intimidade da vida privada
abrange quer o acesso, quer a divulgação de aspectos atinentes à esfera íntima e pessoal das partes, nomeadamente
relacionados com a vida familiar, afectiva e sexual, com
o estado de saúde e com as convicções políticas e religiosas.

1 — Para além das situações previstas em legislação
relativa a segurança e saúde no trabalho, o empregador
não pode, para efeitos de admissão ou permanência no
emprego, exigir a candidato a emprego ou a trabalhador a
realização ou apresentação de testes ou exames médicos, de
qualquer natureza, para comprovação das condições físicas
ou psíquicas, salvo quando estes tenham por finalidade a
protecção e segurança do trabalhador ou de terceiros, ou
quando particulares exigências inerentes à actividade o
justifiquem, devendo em qualquer caso ser fornecida por
escrito ao candidato a emprego ou trabalhador a respectiva
fundamentação.
2 — O empregador não pode, em circunstância alguma,
exigir a candidata a emprego ou a trabalhadora a realização
ou apresentação de testes ou exames de gravidez.
3 — O médico responsável pelos testes e exames médicos só pode comunicar ao empregador se o trabalhador
está ou não apto para desempenhar a actividade.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.

Artigo 17.º
Protecção de dados pessoais

1 — O empregador não pode exigir a candidato a emprego ou a trabalhador que preste informações relativas:
a) À sua vida privada, salvo quando estas sejam estritamente necessárias e relevantes para avaliar da respectiva
aptidão no que respeita à execução do contrato de trabalho
e seja fornecida por escrito a respectiva fundamentação;
b) À sua saúde ou estado de gravidez, salvo quando
particulares exigências inerentes à natureza da actividade
profissional o justifiquem e seja fornecida por escrito a
respectiva fundamentação.
2 — As informações previstas na alínea b) do número
anterior são prestadas a médico, que só pode comunicar
ao empregador se o trabalhador está ou não apto a desempenhar a actividade.
3 — O candidato a emprego ou o trabalhador que haja
fornecido informações de índole pessoal goza do direito
ao controlo dos respectivos dados pessoais, podendo tomar
conhecimento do seu teor e dos fins a que se destinam, bem
como exigir a sua rectificação e actualização.
4 — Os ficheiros e acessos informáticos utilizados pelo
empregador para tratamento de dados pessoais do candidato a emprego ou trabalhador ficam sujeitos à legislação
em vigor relativa à protecção de dados pessoais.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 18.º
Dados biométricos

1 — O empregador só pode tratar dados biométricos
do trabalhador após notificação à Comissão Nacional de
Protecção de Dados.
2 — O tratamento de dados biométricos só é permitido
se os dados a utilizar forem necessários, adequados e proporcionais aos objectivos a atingir.
3 — Os dados biométricos são conservados durante o
período necessário para a prossecução das finalidades do
tratamento a que se destinam, devendo ser destruídos no
momento da transferência do trabalhador para outro local
de trabalho ou da cessação do contrato de trabalho.
4 — A notificação a que se refere o n.º 1 deve ser acompanhada de parecer da comissão de trabalhadores ou, não
estando este disponível 10 dias após a consulta, de comprovativo do pedido de parecer.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3.

Artigo 20.º
Meios de vigilância a distância

1 — O empregador não pode utilizar meios de vigilância
a distância no local de trabalho, mediante o emprego de
equipamento tecnológico, com a finalidade de controlar
o desempenho profissional do trabalhador.
2 — A utilização de equipamento referido no número
anterior é lícita sempre que tenha por finalidade a protecção e segurança de pessoas e bens ou quando particulares
exigências inerentes à natureza da actividade o justifiquem.
3 — Nos casos previstos no número anterior, o empregador informa o trabalhador sobre a existência e finalidade
dos meios de vigilância utilizados, devendo nomeadamente
afixar nos locais sujeitos os seguintes dizeres, consoante
os casos: «Este local encontra-se sob vigilância de um
circuito fechado de televisão» ou «Este local encontra-se sob vigilância de um circuito fechado de televisão,
procedendo-se à gravação de imagem e som», seguido de
símbolo identificativo.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação leve a
violação do disposto no n.º 3.
Artigo 21.º
Utilização de meios de vigilância a distância

1 — A utilização de meios de vigilância a distância no
local de trabalho está sujeita a autorização da Comissão
Nacional de Protecção de Dados.
2 — A autorização só pode ser concedida se a utilização
dos meios for necessária, adequada e proporcional aos
objectivos a atingir.
3 — Os dados pessoais recolhidos através dos meios de
vigilância a distância são conservados durante o período
necessário para a prossecução das finalidades da utilização
a que se destinam, devendo ser destruídos no momento da
transferência do trabalhador para outro local de trabalho
ou da cessação do contrato de trabalho.
4 — O pedido de autorização a que se refere o n.º 1 deve
ser acompanhado de parecer da comissão de trabalhadores
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ou, não estando este disponível 10 dias após a consulta, de
comprovativo do pedido de parecer.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3.
Artigo 22.º
Confidencialidade de mensagens e de acesso a informação

1 — O trabalhador goza do direito de reserva e confidencialidade relativamente ao conteúdo das mensagens
de natureza pessoal e acesso a informação de carácter não
profissional que envie, receba ou consulte, nomeadamente
através do correio electrónico.
2 — O disposto no número anterior não prejudica o
poder de o empregador estabelecer regras de utilização
dos meios de comunicação na empresa, nomeadamente
do correio electrónico.
SUBSECÇÃO III

Igualdade e não discriminação
DIVISÃO I

Disposições gerais sobre igualdade e não discriminação

Artigo 23.º
Conceitos em matéria de igualdade e não discriminação

1 — Para efeitos do presente Código, considera-se:
a) Discriminação directa, sempre que, em razão de um
factor de discriminação, uma pessoa seja sujeita a tratamento menos favorável do que aquele que é, tenha sido
ou venha a ser dado a outra pessoa em situação comparável;
b) Discriminação indirecta, sempre que uma disposição,
critério ou prática aparentemente neutro seja susceptível de
colocar uma pessoa, por motivo de um factor de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente com
outras, a não ser que essa disposição, critério ou prática
seja objectivamente justificado por um fim legítimo e que
os meios para o alcançar sejam adequados e necessários;
c) Trabalho igual, aquele em que as funções desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são iguais
ou objectivamente semelhantes em natureza, qualidade
e quantidade;
d) Trabalho de valor igual, aquele em que as funções
desempenhadas ao serviço do mesmo empregador são
equivalentes, atendendo nomeadamente à qualificação ou
experiência exigida, às responsabilidades atribuídas, ao
esforço físico e psíquico e às condições em que o trabalho
é efectuado.
2 — Constitui discriminação a mera ordem ou instrução
que tenha por finalidade prejudicar alguém em razão de
um factor de discriminação.
Artigo 24.º
Direito à igualdade no acesso a emprego e no trabalho

1 — O trabalhador ou candidato a emprego tem direito
a igualdade de oportunidades e de tratamento no que se
refere ao acesso ao emprego, à formação e promoção ou
carreira profissionais e às condições de trabalho, não podendo ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado
de qualquer direito ou isento de qualquer dever em razão,

nomeadamente, de ascendência, idade, sexo, orientação
sexual, estado civil, situação familiar, situação económica,
instrução, origem ou condição social, património genético, capacidade de trabalho reduzida, deficiência, doença
crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território
de origem, língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação sindical, devendo o Estado promover a
igualdade de acesso a tais direitos.
2 — O direito referido no número anterior respeita,
designadamente:
a) A critérios de selecção e a condições de contratação, em qualquer sector de actividade e a todos os níveis
hierárquicos;
b) A acesso a todos os tipos de orientação, formação e
reconversão profissionais de qualquer nível, incluindo a
aquisição de experiência prática;
c) A retribuição e outras prestações patrimoniais, promoção a todos os níveis hierárquicos e critérios para selecção
de trabalhadores a despedir;
d) A filiação ou participação em estruturas de representação colectiva, ou em qualquer outra organização cujos
membros exercem uma determinada profissão, incluindo
os benefícios por elas atribuídos.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica
a aplicação:
a) De disposições legais relativas ao exercício de uma
actividade profissional por estrangeiro ou apátrida;
b) De disposições relativas à especial protecção de
património genético, gravidez, parentalidade, adopção e
outras situações respeitantes à conciliação da actividade
profissional com a vida familiar.
4 — O empregador deve afixar na empresa, em local
apropriado, a informação relativa aos direitos e deveres
do trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação leve a
violação do disposto no n.º 4.
Artigo 25.º
Proibição de discriminação

1 — O empregador não pode praticar qualquer discriminação, directa ou indirecta, em razão nomeadamente dos
factores referidos no n.º 1 do artigo anterior.
2 — Não constitui discriminação o comportamento
baseado em factor de discriminação que constitua um
requisito justificável e determinante para o exercício da
actividade profissional, em virtude da natureza da actividade em causa ou do contexto da sua execução, devendo o objectivo ser legítimo e o requisito proporcional.
3 — São nomeadamente permitidas diferenças de tratamento baseadas na idade que sejam necessárias e apropriadas à realização de um objectivo legítimo, designadamente
de política de emprego, mercado de trabalho ou formação
profissional.
4 — As disposições legais ou de instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho que justifiquem os
comportamentos referidos no número anterior devem ser
avaliadas periodicamente e revistas se deixarem de se
justificar.
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5 — Cabe a quem alega discriminação indicar o trabalhador ou trabalhadores em relação a quem se considera
discriminado, incumbindo ao empregador provar que a
diferença de tratamento não assenta em qualquer factor
de discriminação.
6 — O disposto no número anterior é designadamente
aplicável em caso de invocação de qualquer prática discriminatória no acesso ao trabalho ou à formação profissional ou nas condições de trabalho, nomeadamente por
motivo de dispensa para consulta pré-natal, protecção da
segurança e saúde de trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante, licenças por parentalidade ou faltas para assistência a menores.
7 — É inválido o acto de retaliação que prejudique o
trabalhador em consequência de rejeição ou submissão a
acto discriminatório.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 7.
Artigo 26.º
Regras contrárias ao princípio da igualdade e não discriminação

DIVISÃO II

Proibição de assédio

Artigo 29.º
Assédio

1 — Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em factor de discriminação,
praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação profissional, com o objectivo
ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a
sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo,
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador.
2 — Constitui assédio sexual o comportamento indesejado de carácter sexual, sob forma verbal, não verbal ou física, com o objectivo ou o efeito referido no número anterior.
3 — À prática de assédio aplica-se o disposto no artigo anterior.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.
DIVISÃO III

1 — A disposição de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou de regulamento interno de empresa
que estabeleça profissão ou categoria profissional que
respeite especificamente a trabalhadores de um dos sexos
considera-se aplicável a trabalhadores de ambos os sexos.
2 — A disposição de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou de regulamento interno de empresa
que estabeleça condições de trabalho, designadamente
retribuição, aplicáveis exclusivamente a trabalhadores de
um dos sexos para categoria profissional correspondente
a trabalho igual ou a trabalho de valor igual considera-se
substituída pela disposição mais favorável aplicável a trabalhadores de ambos os sexos.
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável a
disposição contrária ao princípio da igualdade em função
de outro factor de discriminação.
4 — A disposição de estatuto de organização representativa de empregadores ou de trabalhadores que restrinja
o acesso a emprego, actividade profissional, formação
profissional, condições de trabalho ou carreira profissional
exclusivamente a trabalhadores de um dos sexos, fora dos
casos previstos no n.º 2 do artigo 25.º e dos previstos em lei
específica decorrentes da protecção do património genético
do trabalhador ou dos seus descendentes, considera-se
aplicável a trabalhadores de ambos os sexos.

1 — A exclusão ou restrição de acesso de candidato a
emprego ou trabalhador em razão do sexo a determinada
actividade ou à formação profissional exigida para ter
acesso a essa actividade constitui discriminação em função
do sexo.
2 — O anúncio de oferta de emprego e outra forma de
publicidade ligada à pré-selecção ou ao recrutamento não
pode conter, directa ou indirectamente, qualquer restrição,
especificação ou preferência baseada no sexo.
3 — Em acção de formação profissional dirigida a profissão exercida predominantemente por trabalhadores de
um dos sexos deve ser dada, sempre que se justifique,
preferência a trabalhadores do sexo com menor representação, bem como, sendo apropriado, a trabalhador com
escolaridade reduzida, sem qualificação ou responsável
por família monoparental ou no caso de licença parental
ou adopção.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.

Artigo 27.º

Artigo 31.º

Medida de acção positiva

Igualdade de condições de trabalho

Para os efeitos deste Código, não se considera discriminação a medida legislativa de duração limitada que
beneficia certo grupo, desfavorecido em função de factor
de discriminação, com o objectivo de garantir o exercício,
em condições de igualdade, dos direitos previstos na lei
ou corrigir situação de desigualdade que persista na vida
social.
Artigo 28.º

1 — Os trabalhadores têm direito à igualdade de condições de trabalho, em particular quanto à retribuição, devendo os elementos que a determinam não conter qualquer
discriminação fundada no sexo.
2 — A igualdade de retribuição implica que, para trabalho igual ou de valor igual:

Indemnização por acto discriminatório

A prática de acto discriminatório lesivo de trabalhador
ou candidato a emprego confere-lhe o direito a indemnização por danos patrimoniais e não patrimoniais, nos termos
gerais de direito.

Igualdade e não discriminação em função do sexo

Artigo 30.º
Acesso ao emprego, actividade profissional ou formação

a) Qualquer modalidade de retribuição variável, nomeadamente a paga à tarefa, seja estabelecida na base da
mesma unidade de medida;
b) A retribuição calculada em função do tempo de trabalho seja a mesma.
3 — As diferenças de retribuição não constituem discriminação quando assentes em critérios objectivos, comuns
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a homens e mulheres, nomeadamente, baseados em mérito,
produtividade, assiduidade ou antiguidade.
4 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, as
licenças, faltas ou dispensas relativas à protecção na parentalidade não podem fundamentar diferenças na retribuição
dos trabalhadores.
5 — Os sistemas de descrição de tarefas e de avaliação
de funções devem assentar em critérios objectivos comuns
a homens e mulheres, de forma a excluir qualquer discriminação baseada no sexo.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação grave a
violação do disposto no n.º 5.
Artigo 32.º
Registo de processos de recrutamento

1 — Todas as entidades devem manter durante cinco
anos o registo dos processos de recrutamento efectuados,
devendo constar do mesmo, com desagregação por sexo,
os seguintes elementos:
a) Convites para o preenchimento de lugares;
b) Anúncios de oferta de emprego;
c) Número de candidaturas para apreciação curricular;
d) Número de candidatos presentes em entrevistas de
pré-selecção;
e) Número de candidatos aguardando ingresso;
f) Resultados de testes ou provas de admissão ou selecção;
g) Balanços sociais relativos a dados, que permitam
analisar a existência de eventual discriminação de pessoas
de um dos sexos no acesso ao emprego, formação e promoção profissionais e condições de trabalho.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO IV

Parentalidade

Artigo 33.º
Parentalidade

1 — A maternidade e a paternidade constituem valores
sociais eminentes.
2 — Os trabalhadores têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível acção
em relação ao exercício da parentalidade.
Artigo 34.º
Articulação com regime de protecção social

1 — A protecção social nas situações previstas na presente subsecção, designadamente os regimes de concessão
de prestações sociais para os diferentes períodos de licença
por parentalidade, consta de legislação específica.
2 — Para efeitos do disposto na presente subsecção,
consideram-se equivalentes a períodos de licença parental
os períodos de concessão das prestações sociais correspondentes, atribuídas a um dos progenitores no âmbito do
subsistema de solidariedade e do sistema previdencial da
segurança social ou outro regime de protecção social de
enquadramento obrigatório.

Artigo 35.º
Protecção na parentalidade

1 — A protecção na parentalidade concretiza-se através
da atribuição dos seguintes direitos:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adopção;
e) Licença parental complementar em qualquer das
modalidades;
f) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de
protecção da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal;
h) Dispensa para avaliação para adopção;
i) Dispensa para amamentação ou aleitação;
j) Faltas para assistência a filho;
l) Faltas para assistência a neto;
m) Licença para assistência a filho;
n) Licença para assistência a filho com deficiência ou
doença crónica;
o) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
p) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares;
q) Dispensa de prestação de trabalho em regime de
adaptabilidade;
r) Dispensa de prestação de trabalho suplementar;
s) Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno.
2 — Os direitos previstos no número anterior apenas se
aplicam, após o nascimento do filho, a trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente
do exercício do poder paternal, com excepção do direito de
a mãe gozar 14 semanas de licença parental inicial e dos
referentes a protecção durante a amamentação.
Artigo 36.º
Conceitos em matéria de protecção da parentalidade

1 — No âmbito do regime de protecção da parentalidade, entende-se por:
a) Trabalhadora grávida, a trabalhadora em estado de
gestação que informe o empregador do seu estado, por
escrito, com apresentação de atestado médico;
b) Trabalhadora puérpera, a trabalhadora parturiente e durante um período de 120 dias subsequentes ao parto que informe o empregador do seu estado, por escrito, com apresentação de atestado médico ou certidão de nascimento do filho;
c) Trabalhadora lactante, a trabalhadora que amamenta
o filho e informe o empregador do seu estado, por escrito,
com apresentação de atestado médico.
2 — O regime de protecção da parentalidade é ainda
aplicável desde que o empregador tenha conhecimento da
situação ou do facto relevante.
Artigo 37.º
Licença em situação de risco clínico durante a gravidez

1 — Em situação de risco clínico para a trabalhadora
grávida ou para o nascituro, impeditivo do exercício de
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funções, independentemente do motivo que determine
esse impedimento e esteja este ou não relacionado com as
condições de prestação do trabalho, caso o empregador não
lhe proporcione o exercício de actividade compatível com
o seu estado e categoria profissional, a trabalhadora tem
direito a licença, pelo período de tempo que por prescrição
médica for considerado necessário para prevenir o risco,
sem prejuízo da licença parental inicial.
2 — Para o efeito previsto no número anterior, a trabalhadora informa o empregador e apresenta atestado médico
que indique a duração previsível da licença, prestando essa
informação com a antecedência de 10 dias ou, em caso
de urgência comprovada pelo médico, logo que possível.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.

6 — Na falta da declaração referida nos n.os 4 e 5 a licença é gozada pela mãe.
7 — Em caso de internamento hospitalar da criança ou
do progenitor que estiver a gozar a licença prevista nos
n.os 1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de
licença suspende-se, a pedido do progenitor, pelo tempo
de duração do internamento.
8 — A suspensão da licença no caso previsto no número
anterior é feita mediante comunicação ao empregador,
acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento
hospitalar.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2, 3, 7 ou 8.

Artigo 38.º

Períodos de licença parental exclusiva da mãe

Licença por interrupção da gravidez

1 — A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental
inicial antes do parto.
2 — É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis
semanas de licença a seguir ao parto.
3 — A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença
antes do parto deve informar desse propósito o empregador
e apresentar atestado médico que indique a data previsível
do parto, prestando essa informação com a antecedência de
10 dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico,
logo que possível.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.

1 — Em caso de interrupção da gravidez, a trabalhadora
tem direito a licença com duração entre 14 e 30 dias.
2 — Para o efeito previsto no número anterior, a trabalhadora informa o empregador e apresenta, logo que possível, atestado médico com indicação do período da licença.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 39.º
Modalidades de licença parental

A licença parental compreende as seguintes modalidades:
a) Licença parental inicial;
b) Licença parental inicial exclusiva da mãe;
c) Licença parental inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe;
d) Licença parental exclusiva do pai.
Artigo 40.º
Licença parental inicial

1 — A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença parental inicial de 120 ou
150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o
parto, sem prejuízo dos direitos da mãe a que se refere o
artigo seguinte.
2 — A licença referida no número anterior é acrescida
em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em
exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo obrigatório pela mãe a que se refere o n.º 2 do artigo seguinte.
3 — No caso de nascimentos múltiplos, o período de
licença previsto nos números anteriores é acrescido de
30 dias por cada gémeo além do primeiro.
4 — Em caso de partilha do gozo da licença, a mãe e o
pai informam os respectivos empregadores, até sete dias
após o parto, do início e termo dos períodos a gozar por
cada um, entregando para o efeito, declaração conjunta.
5 — Caso a licença parental não seja partilhada pela
mãe e pelo pai, e sem prejuízo dos direitos da mãe a que
se refere o artigo seguinte, o progenitor que gozar a licença
informa o respectivo empregador, até sete dias após o parto,
da duração da licença e do início do respectivo período,
juntando declaração do outro progenitor da qual conste que
o mesmo exerce actividade profissional e que não goza a
licença parental inicial.

Artigo 41.º

Artigo 42.º
Licença parental inicial a gozar por um progenitor
em caso de impossibilidade do outro

1 — O pai ou a mãe tem direito a licença, com a duração referida nos n.os 1, 2 ou 3 do artigo 40.º, ou do período
remanescente da licença, nos casos seguintes:
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que
estiver a gozar a licença, enquanto esta se mantiver;
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.
2 — Apenas há lugar à duração total da licença referida
no n.º 2 do artigo 40.º caso se verifiquem as condições aí
previstas, à data dos factos referidos no número anterior.
3 — Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da mãe, a licença parental inicial a gozar pelo pai
tem a duração mínima de 30 dias.
4 — Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de mãe não trabalhadora nos 120 dias a seguir ao
parto, o pai tem direito a licença nos termos do n.º 1, com
a necessária adaptação, ou do número anterior.
5 — Para efeito do disposto nos números anteriores, o
pai informa o empregador, logo que possível e, consoante
a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou
certidão de óbito e, sendo caso disso, declara o período
de licença já gozado pela mãe.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 a 4.
Artigo 43.º
Licença parental exclusiva do pai

1 — É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 10 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias
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seguintes ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo consecutivos imediatamente a seguir a este.
2 — Após o gozo da licença prevista no número anterior,
o pai tem ainda direito a 10 dias úteis de licença, seguidos
ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o
gozo da licença parental inicial por parte da mãe.
3 — No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista nos números anteriores acrescem dois dias por cada
gémeo além do primeiro.
4 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
o trabalhador deve avisar o empregador com a antecedência possível que, no caso previsto no n.º 2, não deve ser
inferior a cinco dias.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 44.º
Licença por adopção

1 — Em caso de adopção de menor de 15 anos, o candidato a adoptante tem direito à licença referida nos n.os 1
ou 2 do artigo 40.º
2 — No caso de adopções múltiplas, o período de licença referido no número anterior é acrescido de 30 dias
por cada adopção além da primeira.
3 — Havendo dois candidatos a adoptantes, a licença
deve ser gozada nos termos dos n.os 1 e 2 do artigo 40.º
4 — O candidato a adoptante não tem direito a licença
em caso de adopção de filho do cônjuge ou de pessoa com
quem viva em união de facto.
5 — Em caso de incapacidade ou falecimento do candidato a adoptante durante a licença, o cônjuge sobrevivo,
que não seja candidato a adoptante e com quem o adoptando viva em comunhão de mesa e habitação, tem direito
a licença correspondente ao período não gozado ou a um
mínimo de 14 dias.
6 — A licença tem início a partir da confiança judicial ou administrativa, nos termos do regime jurídico da
adopção.
7 — Quando a confiança administrativa consistir na
confirmação da permanência do menor a cargo do adoptante, este tem direito a licença, pelo período remanescente,
desde que a data em que o menor ficou de facto a seu cargo
tenha ocorrido antes do termo da licença parental inicial.
8 — Em caso de internamento hospitalar do candidato
a adoptante ou do adoptando, o período de licença é suspenso pelo tempo de duração do internamento, devendo
aquele comunicar esse facto ao empregador, apresentando
declaração comprovativa passada pelo estabelecimento
hospitalar.
9 — Em caso de partilha do gozo da licença, os candidatos a adoptantes informam os respectivos empregadores,
com a antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência
comprovada, logo que possível, fazendo prova da confiança judicial ou administrativa do adoptando e da idade
deste, do início e termo dos períodos a gozar por cada um,
entregando para o efeito declaração conjunta.
10 — Caso a licença por adopção não seja partilhada,
o candidato a adoptante que gozar a licença informa o
respectivo empregador, nos prazos referidos no número
anterior, da duração da licença e do início do respectivo
período.
11 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 a 3, 5, 7 ou 8.

Artigo 45.º
Dispensa para avaliação para a adopção

Para efeitos de realização de avaliação para a adopção,
os trabalhadores têm direito a três dispensas de trabalho
para deslocação aos serviços da segurança social ou recepção dos técnicos em seu domicílio, devendo apresentar a
devida justificação ao empregador.
Artigo 46.º
Dispensa para consulta pré-natal

1 — A trabalhadora grávida tem direito a dispensa do
trabalho para consultas pré-natais, pelo tempo e número
de vezes necessários.
2 — A trabalhadora deve, sempre que possível, comparecer a consulta pré-natal fora do horário de trabalho.
3 — Sempre que a consulta pré-natal só seja possível
durante o horário de trabalho, o empregador pode exigir à
trabalhadora a apresentação de prova desta circunstância
e da realização da consulta ou declaração dos mesmos
factos.
4 — Para efeito dos números anteriores, a preparação
para o parto é equiparada a consulta pré-natal.
5 — O pai tem direito a três dispensas do trabalho para
acompanhar a trabalhadora às consultas pré-natais.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 47.º
Dispensa para amamentação ou aleitação

1 — A mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa
de trabalho para o efeito, durante o tempo que durar a
amamentação.
2 — No caso de não haver amamentação, desde que
ambos os progenitores exerçam actividade profissional,
qualquer deles ou ambos, consoante decisão conjunta,
têm direito a dispensa para aleitação, até o filho perfazer
um ano.
3 — A dispensa diária para amamentação ou aleitação é
gozada em dois períodos distintos, com a duração máxima
de uma hora cada, salvo se outro regime for acordado com
o empregador.
4 — No caso de nascimentos múltiplos, a dispensa referida no número anterior é acrescida de mais 30 minutos
por cada gémeo além do primeiro.
5 — Se qualquer dos progenitores trabalhar a tempo
parcial, a dispensa diária para amamentação ou aleitação
é reduzida na proporção do respectivo período normal de
trabalho, não podendo ser inferior a 30 minutos.
6 — Na situação referida no número anterior, a dispensa
diária é gozada em período não superior a uma hora e,
sendo caso disso, num segundo período com a duração
remanescente, salvo se outro regime for acordado com o
empregador.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 48.º
Procedimento de dispensa para amamentação ou aleitação

1 — Para efeito de dispensa para amamentação, a trabalhadora comunica ao empregador, com a antecedência de
10 dias relativamente ao início da dispensa, que amamenta
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o filho, devendo apresentar atestado médico se a dispensa
se prolongar para além do primeiro ano de vida do filho.
2 — Para efeito de dispensa para aleitação, o progenitor:
a) Comunica ao empregador que aleita o filho, com a
antecedência de 10 dias relativamente ao início da dispensa;
b) Apresenta documento de que conste a decisão conjunta;
c) Declara qual o período de dispensa gozado pelo outro
progenitor, sendo caso disso;
d) Prova que o outro progenitor exerce actividade profissional e, caso seja trabalhador por conta de outrem, que
informou o respectivo empregador da decisão conjunta.
Artigo 49.º
Falta para assistência a filho

1 — O trabalhador pode faltar ao trabalho para prestar
assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença
ou acidente, a filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, a filho com deficiência ou doença crónica,
até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual
hospitalização.
2 — O trabalhador pode faltar ao trabalho até 15 dias
por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível
em caso de doença ou acidente a filho com 12 ou mais
anos de idade que, no caso de ser maior, faça parte do seu
agregado familiar.
3 — Aos períodos de ausência previstos nos números
anteriores acresce um dia por cada filho além do primeiro.
4 — A possibilidade de faltar prevista nos números
anteriores não pode ser exercida simultaneamente pelo
pai e pela mãe.
5 — Para efeitos de justificação da falta, o empregador
pode exigir ao trabalhador:
a) Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) Declaração de que o outro progenitor tem actividade
profissional e não falta pelo mesmo motivo ou está impossibilitado de prestar a assistência;
c) Em caso de hospitalização, declaração comprovativa
passada pelo estabelecimento hospitalar.
6 — No caso referido no n.º 3 do artigo seguinte, o pai
ou a mãe informa o respectivo empregador da prestação
de assistência em causa, sendo o seu direito referido nos
n.os 1 ou 2 reduzido em conformidade.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 50.º
Falta para assistência a neto

1 — O trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos,
a seguir ao nascimento de neto que consigo viva em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente
com idade inferior a 16 anos.
2 — Se houver dois titulares do direito, há apenas lugar
a um período de faltas, a gozar por um deles, ou por ambos
em tempo parcial ou em períodos sucessivos, conforme
decisão conjunta.
3 — O trabalhador pode também faltar, em substituição dos progenitores, para prestar assistência inadiável
e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a neto

menor ou, independentemente da idade, com deficiência
ou doença crónica.
4 — Para efeitos dos n.os 1 e 2, o trabalhador informa o
empregador com a antecedência de cinco dias, declarando
que:
a) O neto vive consigo em comunhão de mesa e habitação;
b) O neto é filho de adolescente com idade inferior a
16 anos;
c) O cônjuge do trabalhador exerce actividade profissional ou se encontra física ou psiquicamente impossibilitado
de cuidar do neto ou não vive em comunhão de mesa e
habitação com este.
5 — O disposto neste artigo é aplicável a tutor do adolescente, a trabalhador a quem tenha sido deferida a confiança judicial ou administrativa do mesmo, bem como ao
seu cônjuge ou pessoa em união de facto.
6 — No caso referido no n.º 3, o trabalhador informa
o empregador, no prazo previsto nos n.os 1 ou 2 do artigo 253.º, declarando:
a) O carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) Que os progenitores são trabalhadores e não faltam
pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de prestar
a assistência, bem como que nenhum outro familiar do
mesmo grau falta pelo mesmo motivo.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 51.º
Licença parental complementar

1 — O pai e a mãe têm direito, para assistência a filho
ou adoptado com idade não superior a seis anos, a licença
parental complementar, em qualquer das seguintes modalidades:
a) Licença parental alargada, por três meses;
b) Trabalho a tempo parcial durante 12 meses, com
um período normal de trabalho igual a metade do tempo
completo;
c) Períodos intercalados de licença parental alargada
e de trabalho a tempo parcial em que a duração total da
ausência e da redução do tempo de trabalho seja igual aos
períodos normais de trabalho de três meses;
d) Ausências interpoladas ao trabalho com duração igual
aos períodos normais de trabalho de três meses, desde que
previstas em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho.
2 — O pai e a mãe podem gozar qualquer das modalidades referidas no número anterior de modo consecutivo
ou até três períodos interpolados, não sendo permitida a
cumulação por um dos progenitores do direito do outro.
3 — Se ambos os progenitores pretenderem gozar simultaneamente a licença e estiverem ao serviço do mesmo
empregador, este pode adiar a licença de um deles com
fundamento em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço, desde que seja fornecida
por escrito a respectiva fundamentação.
4 — Durante o período de licença parental complementar em qualquer das modalidades, o trabalhador não
pode exercer outra actividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado ou
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prestação continuada de serviços fora da sua residência
habitual.
5 — O exercício dos direitos referidos nos números
anteriores depende de informação sobre a modalidade
pretendida e o início e o termo de cada período, dirigida
por escrito ao empregador com antecedência de 30 dias
relativamente ao seu início.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 52.º
Licença para assistência a filho

1 — Depois de esgotado o direito referido no artigo anterior, os progenitores têm direito a licença para assistência
a filho, de modo consecutivo ou interpolado, até ao limite
de dois anos.
2 — No caso de terceiro filho ou mais, a licença prevista
no número anterior tem o limite de três anos.
3 — O trabalhador tem direito a licença se o outro progenitor exercer actividade profissional ou estiver impedido
ou inibido totalmente de exercer o poder paternal.
4 — Se houver dois titulares, a licença pode ser gozada
por qualquer deles ou por ambos em períodos sucessivos.
5 — Durante o período de licença para assistência a
filho, o trabalhador não pode exercer outra actividade
incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente
trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços
fora da sua residência habitual.
6 — Para exercício do direito, o trabalhador informa o
empregador, por escrito e com a antecedência de 30 dias:
a) Do início e do termo do período em que pretende
gozar a licença;
b) Que o outro progenitor tem actividade profissional e
não se encontra ao mesmo tempo em situação de licença,
ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o
poder paternal;
c) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa
e habitação;
d) Que não está esgotado o período máximo de duração
da licença.
7 — Na falta de indicação em contrário por parte do
trabalhador, a licença tem a duração de seis meses.
8 — À prorrogação do período de licença pelo trabalhador, dentro dos limites previstos nos n.os 1 e 2, é aplicável
o disposto no n.º 6.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 53.º
Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica

1 — Os progenitores têm direito a licença por período
até seis meses, prorrogável até quatro anos, para assistência
de filho com deficiência ou doença crónica.
2 — Caso o filho com deficiência ou doença crónica
tenha 12 ou mais anos de idade a necessidade de assistência
é confirmada por atestado médico.
3 — É aplicável à licença prevista no n.º 1 o regime
constante dos n.os 3 a 8 do artigo anterior.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

Artigo 54.º
Redução do tempo de trabalho para assistência
a filho menor com deficiência ou doença crónica

1 — Os progenitores de menor com deficiência ou doença crónica, com idade não superior a um ano, têm direito
a redução de cinco horas do período normal de trabalho
semanal, ou outras condições de trabalho especiais, para
assistência ao filho.
2 — Não há lugar ao exercício do direito referido no
número anterior quando um dos progenitores não exerça
actividade profissional e não esteja impedido ou inibido
totalmente de exercer o poder paternal.
3 — Se ambos os progenitores forem titulares do direito, a redução do período normal de trabalho pode ser
utilizada por qualquer deles ou por ambos em períodos
sucessivos.
4 — O empregador deve adequar o horário de trabalho resultante da redução do período normal de trabalho
tendo em conta a preferência do trabalhador, sem prejuízo
de exigências imperiosas do funcionamento da empresa.
5 — A redução do período normal de trabalho semanal
não implica diminuição de direitos consagrados na lei,
salvo quanto à retribuição, que só é devida na medida em
que a redução, em cada ano, exceda o número de faltas
substituíveis por perda de gozo de dias de férias.
6 — Para redução do período normal de trabalho semanal, o trabalhador deve comunicar ao empregador a sua
intenção com a antecedência de 10 dias, bem como:
a) Apresentar atestado médico comprovativo da deficiência ou da doença crónica;
b) Declarar que o outro progenitor tem actividade profissional ou que está impedido ou inibido totalmente de
exercer o poder paternal e, sendo caso disso, que não exerce
ao mesmo tempo este direito.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3, 4 ou 5.
Artigo 55.º
Trabalho a tempo parcial de trabalhador
com responsabilidades familiares

1 — O trabalhador com filho menor de 12 anos ou,
independentemente da idade, filho com deficiência ou
doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa
e habitação tem direito a trabalhar a tempo parcial.
2 — O direito pode ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos em períodos sucessivos, depois
da licença parental complementar, em qualquer das suas
modalidades.
3 — Salvo acordo em contrário, o período normal de
trabalho a tempo parcial corresponde a metade do praticado
a tempo completo numa situação comparável e, conforme
o pedido do trabalhador, é prestado diariamente, de manhã
ou de tarde, ou em três dias por semana.
4 — A prestação de trabalho a tempo parcial pode ser
prorrogada até dois anos ou, no caso de terceiro filho ou
mais, três anos, ou ainda, no caso de filho com deficiência
ou doença crónica, quatro anos.
5 — Durante o período de trabalho em regime de tempo
parcial, o trabalhador não pode exercer outra actividade
incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente
trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços
fora da sua residência habitual.
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6 — A prestação de trabalho a tempo parcial cessa no
termo do período para que foi concedida ou no da sua prorrogação, retomando o trabalhador a prestação de trabalho
a tempo completo.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 56.º
Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares

1 — O trabalhador com filho menor de 12 anos ou,
independentemente da idade, filho com deficiência ou
doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa
e habitação tem direito a trabalhar em regime de horário
de trabalho flexível, podendo o direito ser exercido por
qualquer dos progenitores ou por ambos.
2 — Entende-se por horário flexível aquele em que o
trabalhador pode escolher, dentro de certos limites, as horas
de início e termo do período normal de trabalho diário.
3 — O horário flexível, a elaborar pelo empregador, deve:
a) Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com
duração igual a metade do período normal de trabalho diário;
b) Indicar os períodos para início e termo do trabalho
normal diário, cada um com duração não inferior a um
terço do período normal de trabalho diário, podendo esta
duração ser reduzida na medida do necessário para que o
horário se contenha dentro do período de funcionamento
do estabelecimento;
c) Estabelecer um período para intervalo de descanso
não superior a duas horas.
4 — O trabalhador que trabalhe em regime de horário
flexível pode efectuar até seis horas consecutivas de trabalho e até dez horas de trabalho em cada dia e deve cumprir
o correspondente período normal de trabalho semanal, em
média de cada período de quatro semanas.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 57.º
Autorização de trabalho a tempo parcial
ou em regime de horário flexível

1 — O trabalhador que pretenda trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de trabalho flexível deve
solicitá-lo ao empregador, por escrito, com a antecedência
de 30 dias, com os seguintes elementos:
a) Indicação do prazo previsto, dentro do limite aplicável;
b) Declaração da qual conste:
i) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa e
habitação;
ii) No regime de trabalho a tempo parcial, que não está
esgotado o período máximo de duração;
iii) No regime de trabalho a tempo parcial, que o outro
progenitor tem actividade profissional e não se encontra
ao mesmo tempo em situação de trabalho a tempo parcial
ou que está impedido ou inibido totalmente de exercer o
poder paternal;
c) A modalidade pretendida de organização do trabalho
a tempo parcial.
2 — O empregador apenas pode recusar o pedido com
fundamento em exigências imperiosas do funcionamento

da empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este for indispensável.
3 — No prazo de 20 dias contados a partir da recepção
do pedido, o empregador comunica ao trabalhador, por
escrito, a sua decisão.
4 — No caso de pretender recusar o pedido, na comunicação o empregador indica o fundamento da intenção de
recusa, podendo o trabalhador apresentar, por escrito, uma
apreciação no prazo de cinco dias a partir da recepção.
5 — Nos cinco dias subsequentes ao fim do prazo para
apreciação pelo trabalhador, o empregador envia o processo para apreciação pela entidade competente na área da
igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, com
cópia do pedido, do fundamento da intenção de o recusar
e da apreciação do trabalhador.
6 — A entidade referida no número anterior, no prazo
de 30 dias, notifica o empregador e o trabalhador do seu
parecer, o qual se considera favorável à intenção do empregador se não for emitido naquele prazo.
7 — Se o parecer referido no número anterior for desfavorável, o empregador só pode recusar o pedido após decisão
judicial que reconheça a existência de motivo justificativo.
8 — Considera-se que o empregador aceita o pedido do
trabalhador nos seus precisos termos:
a) Se não comunicar a intenção de recusa no prazo de
20 dias após a recepção do pedido;
b) Se, tendo comunicado a intenção de recusar o pedido,
não informar o trabalhador da decisão sobre o mesmo nos
cinco dias subsequentes à notificação referida no n.º 6 ou,
consoante o caso, ao fim do prazo estabelecido nesse número;
c) Se não submeter o processo à apreciação da entidade
competente na área da igualdade de oportunidades entre
homens e mulheres dentro do prazo previsto no n.º 5.
9 — Ao pedido de prorrogação é aplicável o disposto
para o pedido inicial.
10 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2, 3, 5 ou 7.
Artigo 58.º
Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho

1 — A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem
direito a ser dispensada de prestar trabalho em horário
de trabalho organizado de acordo com regime de adaptabilidade, de banco de horas ou de horário concentrado.
2 — O direito referido no número anterior aplica-se a
qualquer dos progenitores em caso de aleitação, quando
a prestação de trabalho nos regimes nele referidos afecte
a sua regularidade.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 59.º
Dispensa de prestação de trabalho suplementar

1 — A trabalhadora grávida, bem como o trabalhador
ou trabalhadora com filho de idade inferior a 12 meses,
não está obrigada a prestar trabalho suplementar.
2 — A trabalhadora não está obrigada a prestar trabalho suplementar durante todo o tempo que durar a amamentação se for necessário para a sua saúde ou para a da
criança.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
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Artigo 60.º
Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno

1 — A trabalhadora tem direito a ser dispensada de
prestar trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas
do dia seguinte:
a) Durante um período de 112 dias antes e depois do
parto, dos quais pelo menos metade antes da data previsível do mesmo;
b) Durante o restante período de gravidez, se for necessário para a sua saúde ou para a do nascituro;
c) Durante todo o tempo que durar a amamentação, se
for necessário para a sua saúde ou para a da criança.
2 — À trabalhadora dispensada da prestação de trabalho nocturno deve ser atribuído, sempre que possível, um
horário de trabalho diurno compatível.
3 — A trabalhadora é dispensada do trabalho sempre que
não seja possível aplicar o disposto no número anterior.
4 — A trabalhadora que pretenda ser dispensada de
prestar trabalho nocturno deve informar o empregador e
apresentar atestado médico, no caso da alínea b) ou c) do
n.º 1, com a antecedência de 10 dias.
5 — Em situação de urgência comprovada pelo médico,
a informação referida no número anterior pode ser feita
independentemente do prazo.
6 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores,
a dispensa da prestação de trabalho nocturno deve ser
determinada por médico do trabalho sempre que este, no
âmbito da vigilância da saúde dos trabalhadores, identificar qualquer risco para a trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 61.º
Formação para reinserção profissional

O empregador deve facultar ao trabalhador, após a licença para assistência a filho ou para assistência a pessoa
com deficiência ou doença crónica, a participação em
acções de formação e actualização profissional, de modo
a promover a sua plena reinserção profissional.
Artigo 62.º
Protecção da segurança e saúde de trabalhadora
grávida, puérpera ou lactante

1 — A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem
direito a especiais condições de segurança e saúde nos
locais de trabalho, de modo a evitar a exposição a riscos
para a sua segurança e saúde, nos termos dos números
seguintes.
2 — Sem prejuízo de outras obrigações previstas em
legislação especial, em actividade susceptível de apresentar um risco específico de exposição a agentes, processos
ou condições de trabalho, o empregador deve proceder
à avaliação da natureza, grau e duração da exposição de
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, de modo a
determinar qualquer risco para a sua segurança e saúde e
as repercussões sobre a gravidez ou a amamentação, bem
como as medidas a tomar.
3 — Nos casos referidos no número anterior, o empregador deve tomar a medida necessária para evitar a exposição
da trabalhadora a esses riscos, nomeadamente:

a) Proceder à adaptação das condições de trabalho;
b) Se a adaptação referida na alínea anterior for impossível, excessivamente demorada ou demasiado onerosa,
atribuir à trabalhadora outras tarefas compatíveis com o
seu estado e categoria profissional;
c) Se as medidas referidas nas alíneas anteriores não
forem viáveis, dispensar a trabalhadora de prestar trabalho
durante o período necessário.
4 — Sem prejuízo dos direitos de informação e consulta
previstos em legislação especial, a trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante tem direito a ser informada, por escrito, dos resultados da avaliação referida no n.º 2 e das
medidas de protecção adoptadas.
5 — É vedado o exercício por trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante de actividades cuja avaliação tenha
revelado riscos de exposição a agentes ou condições de
trabalho que ponham em perigo a sua segurança ou saúde
ou o desenvolvimento do nascituro.
6 — As actividades susceptíveis de apresentarem um
risco específico de exposição a agentes, processos ou condições de trabalho referidos no n.º 2, bem como os agentes
e condições de trabalho referidos no número anterior, são
determinados em legislação específica.
7 — A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, ou
os seus representantes, têm direito de requerer ao serviço
com competência inspectiva do ministério responsável
pela área laboral uma acção de fiscalização, a realizar
com prioridade e urgência, se o empregador não cumprir
as obrigações decorrentes deste artigo.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 5 e constitui contra-ordenação
grave a violação do disposto no n.º 4.
Artigo 63.º
Protecção em caso de despedimento

1 — O despedimento de trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante ou de trabalhador no gozo de licença parental
carece de parecer prévio da entidade competente na área
da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres.
2 — O despedimento por facto imputável a trabalhador
que se encontre em qualquer das situações referidas no
número anterior presume-se feito sem justa causa.
3 — Para efeitos do número anterior, o empregador deve
remeter cópia do processo à entidade competente na área
da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres:
a) Depois das diligências probatórias referidas no n.º 2
do artigo 356.º, no despedimento por facto imputável ao
trabalhador;
b) Depois da fase de informações e negociação prevista
no artigo 361.º, no despedimento colectivo;
c) Depois das consultas referidas no n.º 1 do artigo 370.º,
no despedimento por extinção de posto de trabalho;
d) Depois das consultas referidas no artigo 377.º, no
despedimento por inadaptação.
4 — A entidade competente deve comunicar o parecer referido no n.º 1 ao empregador e ao trabalhador, nos
30 dias subsequentes à recepção do processo, considerando-se em sentido favorável ao despedimento quando não for
emitido dentro do referido prazo.
5 — Cabe ao empregador provar que solicitou o parecer
a que se refere o n.º 1.
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6 — Se o parecer for desfavorável ao despedimento, o
empregador só o pode efectuar após decisão judicial que
reconheça a existência de motivo justificativo, devendo a
acção ser intentada nos 30 dias subsequentes à notificação
do parecer.
7 — A suspensão judicial do despedimento só não é
decretada se o parecer for favorável ao despedimento e
o tribunal considerar que existe probabilidade séria de
verificação da justa causa.
8 — Se o despedimento for declarado ilícito, o empregador não se pode opor à reintegração do trabalhador nos
termos do n.º 1 do artigo 392.º e o trabalhador tem direito,
em alternativa à reintegração, a indemnização calculada
nos termos do n.º 3 do referido artigo.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 6.
Artigo 64.º
Extensão de direitos atribuídos a progenitores

1 — O adoptante, o tutor, a pessoa a quem for deferida a
confiança judicial ou administrativa do menor, bem como
o cônjuge ou a pessoa em união de facto com qualquer
daqueles ou com o progenitor, desde que viva em comunhão de mesa e habitação com o menor, beneficia dos
seguintes direitos:
a) Dispensa para aleitação;
b) Licença parental complementar em qualquer das
modalidades, licença para assistência a filho e licença para
assistência a filho com deficiência ou doença crónica;
c) Falta para assistência a filho ou a neto;
d) Redução do tempo de trabalho para assistência a filho
menor com deficiência ou doença crónica;
e) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
f) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades
familiares.
2 — Sempre que o exercício dos direitos referidos nos
números anteriores dependa de uma relação de tutela ou
confiança judicial ou administrativa do menor, o respectivo titular deve, para que o possa exercer, mencionar essa
qualidade ao empregador.
Artigo 65.º
Regime de licenças, faltas e dispensas

1 — Não determinam perda de quaisquer direitos, salvo
quanto à retribuição, e são consideradas como prestação
efectiva de trabalho as ausências ao trabalho resultantes de:
a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
c) Licença parental, em qualquer das modalidades;
d) Licença por adopção;
e) Licença parental complementar em qualquer das
modalidades;
f) Falta para assistência a filho;
g) Falta para assistência a neto;
h) Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno;
i) Dispensa da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de
protecção da sua segurança e saúde;

j) Dispensa para avaliação para adopção.
2 — A dispensa para consulta pré-natal, amamentação
ou aleitação não determina perda de quaisquer direitos e é
considerada como prestação efectiva de trabalho.
3 — As licenças por situação de risco clínico durante
a gravidez, por interrupção de gravidez, por adopção e
licença parental em qualquer modalidade:
a) Suspendem o gozo das férias, devendo os dias remanescentes ser gozados após o seu termo, mesmo que tal se
verifique no ano seguinte;
b) Não prejudicam o tempo já decorrido de estágio ou
acção ou curso de formação, devendo o trabalhador cumprir apenas o período em falta para o completar;
c) Adiam a prestação de prova para progressão na carreira profissional, a qual deve ter lugar após o termo da
licença.
4 — A licença parental e a licença parental complementar, em quaisquer das suas modalidades, por adopção, para
assistência a filho e para assistência a filho com deficiência
ou doença crónica:
a) Suspendem-se por doença do trabalhador, se este
informar o empregador e apresentar atestado médico
comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse
impedimento;
b) Não podem ser suspensas por conveniência do empregador;
c) Não prejudicam o direito do trabalhador a aceder
à informação periódica emitida pelo empregador para o
conjunto dos trabalhadores;
d) Terminam com a cessação da situação que originou a
respectiva licença que deve ser comunicada ao empregador
no prazo de cinco dias.
5 — No termo de qualquer situação de licença, faltas,
dispensa ou regime de trabalho especial, o trabalhador
tem direito a retomar a actividade contratada, devendo,
no caso previsto na alínea d) do número anterior, retomá-la na primeira vaga que ocorrer na empresa ou, se esta
entretanto se não verificar, no termo do período previsto
para a licença.
6 — A licença para assistência a filho ou para assistência
a filho com deficiência ou doença crónica suspende os
direitos, deveres e garantias das partes na medida em que
pressuponham a efectiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios
complementares de assistência médica e medicamentosa
a que o trabalhador tenha direito.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 4.
SUBSECÇÃO V

Trabalho de menores

Artigo 66.º
Princípios gerais relativos ao trabalho de menor

1 — O empregador deve proporcionar ao menor condições de trabalho adequadas à idade e ao desenvolvimento do mesmo e que protejam a segurança, a saúde, o
desenvolvimento físico, psíquico e moral, a educação e a
formação, prevenindo em especial qualquer risco resultante
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da sua falta de experiência ou da inconsciência dos riscos
existentes ou potenciais.
2 — O empregador deve, em especial, avaliar os riscos
relacionados com o trabalho, antes de o menor o iniciar
ou antes de qualquer alteração importante das condições
de trabalho, incidindo nomeadamente sobre:
a) Equipamento e organização do local e do posto de
trabalho;
b) Natureza, grau e duração da exposição a agentes
físicos, biológicos e químicos;
c) Escolha, adaptação e utilização de equipamento de
trabalho, incluindo agentes, máquinas e aparelhos e a respectiva utilização;
d) Adaptação da organização do trabalho, dos processos
de trabalho ou da sua execução;
e) Grau de conhecimento do menor no que se refere à
execução do trabalho, aos riscos para a segurança e a saúde
e às medidas de prevenção.
3 — O empregador deve informar o menor e os seus
representantes legais dos riscos identificados e das medidas
tomadas para a sua prevenção.
4 — A emancipação não prejudica a aplicação das normas relativas à protecção da saúde, educação e formação
do trabalhador menor.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.

não sejam susceptíveis de o prejudicar no que respeita à
integridade física, segurança e saúde, assiduidade escolar,
participação em programas de orientação ou de formação, capacidade para beneficiar da instrução ministrada,
ou ainda ao seu desenvolvimento físico, psíquico, moral,
intelectual e cultural.
4 — Em empresa familiar, o menor com idade inferior
a 16 anos deve trabalhar sob a vigilância e direcção de
um membro do seu agregado familiar, maior de idade.
5 — O empregador comunica ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral a
admissão de menor efectuada ao abrigo do n.º 3, nos oito
dias subsequentes.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3 ou 4 e constitui contra-ordenação leve
a violação do disposto no número anterior.
Artigo 69.º
Admissão de menor sem escolaridade obrigatória
ou sem qualificação profissional

1 — O Estado deve proporcionar a menor que tenha
concluído a escolaridade obrigatória a formação profissional adequada à sua preparação para a vida activa.
2 — O empregador deve assegurar a formação profissional de menor ao seu serviço, solicitando a colaboração
dos organismos competentes sempre que não disponha de
meios para o efeito.
3 — É, em especial, assegurado ao menor o direito a
licença sem retribuição para a frequência de curso profissional que confira habilitação escolar ou curso de educação
e formação para jovens, salvo quando a mesma for susceptível de causar prejuízo grave à empresa, e sem prejuízo
dos direitos do trabalhador-estudante.
4 — O menor que se encontre na situação do n.º 1 do
artigo 69.º tem direito a passar ao regime de trabalho a
tempo parcial, fixando-se, na falta de acordo, a duração
semanal do trabalho num número de horas que, somado
à duração escolar ou de formação, perfaça quarenta horas
semanais.

1 — O menor com idade inferior a 16 anos que tenha
concluído a escolaridade obrigatória mas não possua qualificação profissional, ou o menor com pelo menos 16 anos
idade mas que não tenha concluído a escolaridade obrigatória ou não possua qualificação profissional só pode ser
admitido a prestar trabalho desde que frequente modalidade
de educação ou formação que confira, consoante o caso,
a escolaridade obrigatória, qualificação profissional, ou
ambas, nomeadamente em Centros Novas Oportunidades.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável a
menor que apenas preste trabalho durante as férias escolares.
3 — Na situação a que se refere o n.º 1, o menor beneficia do estatuto de trabalhador-estudante, tendo a dispensa
de trabalho para frequência de aulas com duração em dobro
da prevista no n.º 3 do artigo 90.º
4 — O empregador comunica ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral
a admissão de menor efectuada nos termos dos n.os 1 e 2,
nos oito dias subsequentes.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1, contra-ordenação grave a violação
do disposto no n.º 3 e contra-ordenação leve a falta de
comunicação prevista no número anterior.
6 — Em caso de admissão de menor com idade inferior a 16 anos e sem escolaridade obrigatória, é aplicada
a sanção acessória de privação do direito a subsídio ou
benefício outorgado por entidade ou serviço público, por
período até dois anos.

Artigo 68.º

Artigo 70.º

Admissão de menor ao trabalho

Capacidade do menor para celebrar contrato
de trabalho e receber a retribuição

Artigo 67.º
Formação profissional de menor

1 — Só pode ser admitido a prestar trabalho o menor
que tenha completado a idade mínima de admissão, tenha
concluído a escolaridade obrigatória e disponha de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho.
2 — A idade mínima de admissão para prestar trabalho
é de 16 anos.
3 — O menor com idade inferior a 16 anos que tenha
concluído a escolaridade obrigatória pode prestar trabalhos
leves que consistam em tarefas simples e definidas que,
pela sua natureza, pelos esforços físicos ou mentais exigidos ou pelas condições específicas em que são realizadas,

1 — É válido o contrato de trabalho celebrado por menor que tenha completado 16 anos de idade e tenha concluído a escolaridade obrigatória, salvo oposição escrita
dos seus representantes legais.
2 — O contrato celebrado por menor que não tenha
completado 16 anos de idade ou não tenha concluído a
escolaridade obrigatória só é válido mediante autorização
escrita dos seus representantes legais.
3 — O menor tem capacidade para receber a retribuição, salvo oposição escrita dos seus representantes legais.
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4 — Os representantes legais podem a todo o tempo
declarar a oposição ou revogar a autorização referida no
n.º 2, sendo o acto eficaz decorridos 30 dias sobre a sua
comunicação ao empregador.
5 — No caso previsto nos n.os 1 ou 2, os representantes
legais podem reduzir até metade o prazo previsto no número anterior, com fundamento em que tal é necessário
para a frequência de estabelecimento de ensino ou de acção
de formação profissional.
6 — Constitui contra-ordenação grave o pagamento de
retribuição ao menor caso haja oposição escrita dos seus
representantes legais.
Artigo 71.º
Denúncia de contrato por menor

1 — O menor na situação referida no artigo 69.º que
denuncie o contrato de trabalho sem termo durante a formação, ou num período imediatamente subsequente de
duração igual àquela, deve compensar o empregador do
custo directo com a formação que este tenha suportado.
2 — O disposto no número anterior é igualmente aplicável caso o menor denuncie o contrato de trabalho a termo
depois de o empregador lhe haver proposto por escrito a
conversão do mesmo em contrato sem termo.
Artigo 72.º
Protecção da segurança e saúde de menor

1 — Sem prejuízo das obrigações estabelecidas em disposições especiais, o empregador deve submeter o menor
a exames de saúde, nomeadamente:
a) Exame de saúde que certifique a adequação da sua
capacidade física e psíquica ao exercício das funções, a
realizar antes do início da prestação do trabalho, ou nos
15 dias subsequentes à admissão se esta for urgente e
com o consentimento dos representantes legais do menor;
b) Exame de saúde anual, para que do exercício da actividade profissional não resulte prejuízo para a sua saúde
e para o seu desenvolvimento físico e psíquico.
2 — Os trabalhos que, pela sua natureza ou pelas condições em que são prestados, sejam prejudiciais ao desenvolvimento físico, psíquico e moral dos menores são proibidos
ou condicionados por legislação específica.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 73.º
Limites máximos do período normal de trabalho de menor

1 — O período normal de trabalho de menor não pode
ser superior a oito horas em cada dia e a quarenta horas
em cada semana.
2 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho devem reduzir, sempre que possível, os limites
máximos do período normal de trabalho de menor.
3 — No caso de trabalhos leves efectuados por menor
com idade inferior a 16 anos, o período normal de trabalho
não pode ser superior a sete horas em cada dia e trinta e
cinco horas em cada semana.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.

Artigo 74.º
Dispensa de algumas formas de organização
do tempo de trabalho de menor

1 — O menor é dispensado de prestar trabalho em horário organizado de acordo com o regime de adaptabilidade,
banco de horas ou horário concentrado quando o mesmo
puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho.
2 — Para efeito do número anterior, o menor deve ser
submetido a exame de saúde previamente ao início da
aplicação do horário em causa.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 75.º
Trabalho suplementar de menor

1 — O trabalhador menor não pode prestar trabalho
suplementar.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável se
a prestação de trabalho suplementar por parte de menor
com idade igual ou superior a 16 anos for indispensável
para prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa,
devido a facto anormal e imprevisível ou a circunstância
excepcional ainda que previsível, cujas consequências
não podiam ser evitadas, desde que não haja outro trabalhador disponível e por um período não superior a cinco
dias úteis.
3 — Na situação referida no número anterior, o menor
tem direito a período equivalente de descanso compensatório, a gozar nas três semanas seguintes.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 76.º
Trabalho de menor no período nocturno

1 — É proibido o trabalho de menor com idade inferior
a 16 anos entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte.
2 — O menor com idade igual ou superior a 16 anos
não pode prestar trabalho entre as 22 horas de um dia e
as 7 horas do dia seguinte, sem prejuízo do disposto nos
números seguintes.
3 — O menor com idade igual ou superior a 16 anos
pode prestar trabalho nocturno:
a) Em actividade prevista em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, excepto no período compreendido entre as 0 e as 5 horas;
b) Que se justifique por motivos objectivos, em actividade de natureza cultural, artística, desportiva ou publicitária, desde que tenha um período equivalente de descanso compensatório no dia seguinte ou no mais próximo
possível.
4 — No caso do número anterior, a prestação de trabalho
nocturno por menor deve ser vigiada por um adulto, se
for necessário para protecção da sua segurança ou saúde.
5 — O disposto nos n.os 2 e 3 não é aplicável se a prestação de trabalho nocturno ocorrer em circunstância referida no n.º 2 do artigo anterior, sendo devido o descanso
previsto no n.º 3 do mesmo artigo.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 4.
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Artigo 77.º
Intervalo de descanso de menor

1 — O período de trabalho diário de menor deve ser
interrompido por intervalo de duração entre uma e duas
horas, por forma a não prestar mais de quatro horas de
trabalho consecutivo se tiver idade inferior a 16 anos,
ou quatro horas e trinta minutos se tiver idade igual ou
superior a 16 anos.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode estabelecer duração do intervalo de descanso
superior a duas horas, bem como a frequência e a duração
de outros intervalos de descanso no período de trabalho
diário ou, no caso de menor com idade igual ou superior
a 16 anos, redução do intervalo até trinta minutos.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 78.º
Descanso diário de menor

1 — O menor tem direito a descanso diário, entre os
períodos de trabalho de dois dias sucessivos, com a duração
mínima de catorze horas consecutivas se tiver idade inferior
a 16 anos, ou doze horas consecutivas se tiver idade igual
ou superior a 16 anos.
2 — Em relação a menor com idade igual ou superior
a 16 anos, o descanso diário previsto no número anterior
pode ser reduzido por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho se for justificado por motivo objectivo,
desde que não afecte a sua segurança ou saúde e a redução
seja compensada nos três dias seguintes, no sector da agricultura, turismo, hotelaria ou restauração, em embarcação
da marinha do comércio, hospital ou outro estabelecimento
de saúde ou em actividade caracterizada por períodos de
trabalho fraccionados ao longo do dia.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica a menor com
idade igual ou superior a 16 anos que preste trabalho cuja
duração normal não seja superior a vinte horas por semana,
ou trabalho ocasional por período não superior a um mês:
a) Em serviço doméstico realizado em agregado familiar;
b) Em empresa familiar, desde que não seja nocivo,
prejudicial ou perigoso para o menor.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2 deste artigo.
Artigo 79.º
Descanso semanal de menor

1 — O descanso semanal de menor tem a duração de
dois dias, se possível, consecutivos, em cada período de
sete dias, salvo havendo razões técnicas ou de organização
do trabalho, a definir por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, que justifiquem que o descanso semanal de menor com idade igual ou superior a 16 anos
tenha a duração de trinta e seis horas consecutivas.
2 — O descanso semanal de menor com idade igual ou
superior a 16 anos pode ser de um dia em situação a que
se referem os n.os 2 ou 3 do artigo anterior, desde que a
redução se justifique por motivo objectivo e, no primeiro
caso, seja estabelecida em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, devendo em qualquer caso ser assegurado descanso adequado.

3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 80.º
Descanso semanal e períodos de trabalho
de menor em caso de pluriemprego

1 — Se o menor trabalhar para vários empregadores, os
descansos semanais devem ser coincidentes e a soma dos
períodos de trabalho não deve exceder os limites máximos
do período normal de trabalho.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o
menor ou, se este tiver idade inferior a 16 anos, os seus
representantes legais devem informar por escrito:
a) Antes da admissão, o novo empregador, sobre a
existência de outro emprego e a duração do trabalho e os
descansos semanais correspondentes;
b) Aquando de uma admissão ou sempre que haja alteração das condições de trabalho em causa, os outros
empregadores, sobre a duração do trabalho e os descansos
semanais correspondentes.
3 — O empregador que, sendo informado nos termos do
número anterior, celebre contrato de trabalho com o menor
ou altere a duração do trabalho ou dos descansos semanais é responsável pelo cumprimento do disposto no n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1, pela qual é responsável o empregador
que se encontre na situação referida no número anterior.
Artigo 81.º
Participação de menor em espectáculo ou outra actividade

A participação de menor em espectáculo ou outra actividade de natureza cultural, artística ou publicitária é
regulada em legislação específica.
Artigo 82.º
Crime por utilização indevida de trabalho de menor

1 — A utilização de trabalho de menor em violação do
disposto no n.º 1 do artigo 68.º ou no n.º 2 do artigo 72.º
é punida com pena de prisão até 2 anos ou com pena de
multa até 240 dias, se pena mais grave não couber por
força de outra disposição legal.
2 — No caso de o menor não ter completado a idade
mínima de admissão ou não ter concluído a escolaridade
obrigatória, os limites das penas são elevados para o dobro.
3 — Em caso de reincidência, os limites mínimos das
penas previstas nos números anteriores são elevados para
o triplo.
Artigo 83.º
Crime de desobediência por não cessação da actividade de menor

Quando o serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral verificar a violação
do disposto no n.º 1 do artigo 68.º ou das normas relativas
a trabalhos proibidos a que se refere o n.º 2 do artigo 72.º,
notifica por escrito o infractor para que faça cessar de
imediato a actividade do menor, com a cominação de que,
se o não fizer, incorre em crime de desobediência qualificada.
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SUBSECÇÃO VI

Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida

Artigo 84.º
Princípios gerais quanto ao emprego de trabalhador
com capacidade de trabalho reduzida

1 — O empregador deve facilitar o emprego a trabalhador com capacidade de trabalho reduzida, proporcionando-lhe adequadas condições de trabalho, nomeadamente a
adaptação do posto de trabalho, retribuição e promovendo
ou auxiliando acções de formação e aperfeiçoamento profissional apropriadas.
2 — O Estado deve estimular e apoiar, pelos meios
convenientes, a acção das empresas na realização dos objectivos definidos no número anterior.
3 — Independentemente do disposto nos números anteriores, podem ser estabelecidas, por lei ou instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho, especiais medidas
de protecção de trabalhador com capacidade de trabalho
reduzida, particularmente no que respeita à sua admissão e condições de prestação da actividade, tendo sempre
em conta os interesses do trabalhador e do empregador.
4 — O regime do presente artigo consta de legislação
específica.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
SUBSECÇÃO VII

Trabalhador com deficiência ou doença crónica

Artigo 85.º
Princípios gerais quanto ao emprego de trabalhador
com deficiência ou doença crónica

1 — O trabalhador com deficiência ou doença crónica
é titular dos mesmos direitos e está adstrito aos mesmos
deveres dos demais trabalhadores no acesso ao emprego,
à formação, promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho, sem prejuízo das especificidades inerentes
à sua situação.
2 — O Estado deve estimular e apoiar a acção do empregador na contratação de trabalhador com deficiência ou
doença crónica e na sua readaptação profissional.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 86.º

ção específicas de trabalhador com deficiência ou doença
crónica e incentivos a este ou ao empregador, particularmente no que respeita à admissão, condições de prestação
da actividade e adaptação de posto de trabalho, tendo em
conta os respectivos interesses.
Artigo 87.º
Dispensa de algumas formas de organização do tempo
de trabalho de trabalhador com deficiência ou doença crónica

1 — O trabalhador com deficiência ou doença crónica
é dispensado da prestação de trabalho, se esta puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho:
a) Em horário organizado de acordo com o regime de
adaptabilidade, de banco de horas ou horário concentrado;
b) Entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia
seguinte.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, o trabalhador deve ser submetido a exame de saúde previamente
ao início da aplicação do horário em causa.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 88.º
Trabalho suplementar de trabalhador
com deficiência ou doença crónica

1 — O trabalhador com deficiência ou doença crónica
não é obrigado a prestar trabalho suplementar.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO VIII

Trabalhador-estudante

Artigo 89.º
Noção de trabalhador-estudante

1 — Considera-se trabalhador-estudante o trabalhador
que frequenta qualquer nível de educação escolar, bem
como curso de pós-graduação, mestrado ou doutoramento
em instituição de ensino, ou ainda curso de formação profissional ou programa de ocupação temporária de jovens
com duração igual ou superior a seis meses.
2 — A manutenção do estatuto de trabalhador-estudante
depende de aproveitamento escolar no ano lectivo anterior.
Artigo 90.º

Medidas de acção positiva em favor de trabalhador
com deficiência ou doença crónica

Organização do tempo de trabalho de trabalhador-estudante

1 — O empregador deve adoptar medidas adequadas
para que a pessoa com deficiência ou doença crónica tenha
acesso a um emprego, o possa exercer e nele progredir,
ou para que tenha formação profissional, excepto se tais
medidas implicarem encargos desproporcionados.
2 — O Estado deve estimular e apoiar, pelos meios
convenientes, a acção do empregador na realização dos
objectivos referidos no número anterior.
3 — Os encargos referidos no n.º 1 não são considerados desproporcionados quando forem compensados por
apoios do Estado, nos termos previstos em legislação específica.
4 — Podem ser estabelecidas por lei ou instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho medidas de protec-

1 — O horário de trabalho de trabalhador-estudante
deve, sempre que possível, ser ajustado de modo a permitir
a frequência das aulas e a deslocação para o estabelecimento de ensino.
2 — Quando não seja possível a aplicação do disposto
no número anterior, o trabalhador-estudante tem direito a
dispensa de trabalho para frequência de aulas, se assim o
exigir o horário escolar, sem perda de direitos e que conta
como prestação efectiva de trabalho.
3 — A dispensa de trabalho para frequência de aulas
pode ser utilizada de uma só vez ou fraccionadamente, à
escolha do trabalhador-estudante, e tem a seguinte duração máxima, dependendo do período normal de trabalho
semanal:
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a) Três horas semanais para período igual ou superior
a vinte horas e inferior a trinta horas;
b) Quatro horas semanais para período igual ou superior
a trinta horas e inferior a trinta e quatro horas;
c) Cinco horas semanais para período igual ou superior a trinta e quatro horas e inferior a trinta e oito horas;
d) Seis horas semanais para período igual ou superior
a trinta e oito horas.

4 — Considera-se prova de avaliação o exame ou outra prova, escrita ou oral, ou a apresentação de trabalho,
quando este o substitua ou complemente e desde que determine directa ou indirectamente o aproveitamento escolar.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.

4 — O trabalhador-estudante cujo período de trabalho
seja impossível ajustar, de acordo com os números anteriores, ao regime de turnos a que está afecto tem preferência
na ocupação de posto de trabalho compatível com a sua
qualificação profissional e com a frequência de aulas.
5 — Caso o horário de trabalho ajustado ou a dispensa
de trabalho para frequência de aulas comprometa manifestamente o funcionamento da empresa, nomeadamente por
causa do número de trabalhadores-estudantes existente, o
empregador promove um acordo com o trabalhador interessado e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a
comissão intersindical, comissões sindicais ou delegados
sindicais, sobre a medida em que o interesse daquele pode
ser satisfeito ou, na falta de acordo, decide fundamentadamente, informando o trabalhador por escrito.
6 — O trabalhador-estudante não é obrigado a prestar
trabalho suplementar, excepto por motivo de força maior,
nem trabalho em regime de adaptabilidade, banco de horas
ou horário concentrado quando o mesmo coincida com o
horário escolar ou com prova de avaliação.
7 — Ao trabalhador-estudante que preste trabalho em
regime de adaptabilidade, banco de horas ou horário concentrado é assegurado um dia por mês de dispensa, sem
perda de direitos, contando como prestação efectiva de
trabalho.
8 — O trabalhador-estudante que preste trabalho suplementar tem direito a descanso compensatório de igual
número de horas.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 a 4 e 6 a 8.

Férias e licenças de trabalhador-estudante

Artigo 91.º
Faltas para prestação de provas de avaliação

1 — O trabalhador-estudante pode faltar justificadamente por motivo de prestação de prova de avaliação, nos
seguintes termos:
a) No dia da prova e no imediatamente anterior;
b) No caso de provas em dias consecutivos ou de mais de
uma prova no mesmo dia, os dias imediatamente anteriores
são tantos quantas as provas a prestar;
c) Os dias imediatamente anteriores referidos nas
alíneas anteriores incluem dias de descanso semanal e
feriados;
d) As faltas dadas ao abrigo das alíneas anteriores não
podem exceder quatro dias por disciplina em cada ano
lectivo.
2 — O direito previsto no número anterior só pode ser
exercido em dois anos lectivos relativamente a cada disciplina.
3 — Consideram-se ainda justificadas as faltas dadas
por trabalhador-estudante na estrita medida das deslocações necessárias para prestar provas de avaliação, sendo
retribuídas até 10 faltas em cada ano lectivo, independentemente do número de disciplinas.

Artigo 92.º
1 — O trabalhador-estudante tem direito a marcar o
período de férias de acordo com as suas necessidades escolares, podendo gozar até 15 dias de férias interpoladas,
na medida em que tal seja compatível com as exigências
imperiosas do funcionamento da empresa.
2 — O trabalhador-estudante tem direito, em cada ano
civil, a licença sem retribuição, com a duração de 10 dias
úteis seguidos ou interpolados.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
Artigo 93.º
Promoção profissional de trabalhador-estudante

O empregador deve possibilitar a trabalhador-estudante
promoção profissional adequada à qualificação obtida, não
sendo todavia obrigatória a reclassificação profissional por
mero efeito da qualificação.
Artigo 94.º
Concessão do estatuto de trabalhador-estudante

1 — O trabalhador-estudante deve comprovar perante
o empregador a sua condição de estudante, apresentando
igualmente o horário das actividades educativas a frequentar.
2 — O trabalhador-estudante deve escolher, entre as
possibilidades existentes, o horário mais compatível com
o horário de trabalho, sob pena de não beneficiar dos inerentes direitos.
3 — Considera-se aproveitamento escolar a transição
de ano ou a aprovação ou progressão em, pelo menos,
metade das disciplinas em que o trabalhador-estudante
esteja matriculado, a aprovação ou validação de metade
dos módulos ou unidades equivalentes de cada disciplina,
definidos pela instituição de ensino ou entidade formadora
para o ano lectivo ou para o período anual de frequência,
no caso de percursos educativos organizados em regime
modular ou equivalente que não definam condições de
transição de ano ou progressão em disciplinas.
4 — Considera-se ainda que tem aproveitamento escolar
o trabalhador que não satisfaça o disposto no número anterior devido a acidente de trabalho ou doença profissional,
doença prolongada, licença em situação de risco clínico
durante a gravidez, ou por ter gozado licença parental inicial, licença por adopção ou licença parental complementar
por período não inferior a um mês.
5 — O trabalhador-estudante não pode cumular os direitos previstos neste Código com quaisquer regimes que
visem os mesmos fins, nomeadamente no que respeita a
dispensa de trabalho para frequência de aulas, licenças
por motivos escolares ou faltas para prestação de provas
de avaliação.
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Artigo 95.º

Artigo 99.º

Cessação e renovação de direitos

Regulamento interno de empresa

1 — O direito a horário de trabalho ajustado ou a dispensa de trabalho para frequência de aulas, a marcação do
período de férias de acordo com as necessidades escolares
ou a licença sem retribuição cessa quando o trabalhador-estudante não tenha aproveitamento no ano em que beneficie desse direito.
2 — Os restantes direitos cessam quando o trabalhador-estudante não tenha aproveitamento em dois anos consecutivos ou três interpolados.
3 — Os direitos do trabalhador-estudante cessam imediatamente em caso de falsas declarações relativamente
aos factos de que depende a concessão do estatuto ou a
factos constitutivos de direitos, bem como quando estes
sejam utilizados para outros fins.
4 — O trabalhador-estudante pode exercer de novo os
direitos no ano lectivo subsequente àquele em que os mesmos cessaram, não podendo esta situação ocorrer mais de
duas vezes.

1 — O empregador pode elaborar regulamento interno
de empresa sobre organização e disciplina do trabalho.
2 — Na elaboração do regulamento interno de empresa
é ouvida a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, as
comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os
delegados sindicais.
3 — O regulamento interno apenas produz efeitos após:

Artigo 96.º

a) Publicitação do respectivo conteúdo, designadamente
afixação na sede da empresa e nos locais de trabalho, de
modo a possibilitar o seu pleno conhecimento, a todo o
tempo, pelos trabalhadores;
b) Enviá-lo ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral.
4 — Aelaboração de regulamento interno de empresa sobre
determinadas matérias pode ser tornada obrigatória por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2 e na alínea a) do n.º 3 e leve a violação
da alínea b) do n.º 3.
Artigo 100.º

Procedimento para exercício de direitos de trabalhador-estudante

1 — O trabalhador-estudante deve comprovar perante
o empregador o respectivo aproveitamento, no final de
cada ano lectivo.
2 — O controlo de assiduidade do trabalhador-estudante
pode ser feito, por acordo com o trabalhador, directamente
pelo empregador, através dos serviços administrativos
do estabelecimento de ensino, por correio electrónico ou
fax, no qual é aposta uma data e hora a partir da qual
o trabalhador-estudante termina a sua responsabilidade
escolar.
3 — Na falta de acordo o empregador pode, nos 15 dias
seguintes à utilização da dispensa de trabalho para esse fim,
exigir a prova da frequência de aulas, sempre que o estabelecimento de ensino proceder ao controlo da frequência.
4 — O trabalhador-estudante deve solicitar a licença
sem retribuição com a seguinte antecedência:
a) Quarenta e oito horas ou, sendo inviável, logo que
possível, no caso de um dia de licença;
b) Oito dias, no caso de dois a cinco dias de licença;
c) 15 dias, no caso de mais de cinco dias de licença.
SUBSECÇÃO IX

O empregador e a empresa

Artigo 97.º
Poder de direcção

Compete ao empregador estabelecer os termos em que o
trabalho deve ser prestado, dentro dos limites decorrentes
do contrato e das normas que o regem.
Artigo 98.º
Poder disciplinar

O empregador tem poder disciplinar sobre o trabalhador
ao seu serviço, enquanto vigorar o contrato de trabalho.

Tipos de empresas

1 — Considera-se:
a) Microempresa a que emprega menos de 10 trabalhadores;
b) Pequena empresa a que emprega de 10 a menos de
50 trabalhadores;
c) Média empresa a que emprega de 50 a menos de
250 trabalhadores;
d) Grande empresa a que emprega 250 ou mais trabalhadores.
2 — Para efeitos do número anterior, o número de trabalhadores corresponde à média do ano civil antecedente.
3 — No ano de início da actividade, o número de trabalhadores a ter em conta para aplicação do regime é o
existente no dia da ocorrência do facto.
Artigo 101.º
Pluralidade de empregadores

1 — O trabalhador pode obrigar-se a prestar trabalho
a vários empregadores entre os quais exista uma relação
societária de participações recíprocas, de domínio ou de
grupo, ou que tenham estruturas organizativas comuns.
2 — O contrato de trabalho com pluralidade de empregadores está sujeito a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;
b) Indicação da actividade do trabalhador, do local e do
período normal de trabalho;
c) Indicação do empregador que representa os demais
no cumprimento dos deveres e no exercício dos direitos
emergentes do contrato de trabalho.
3 — Os empregadores são solidariamente responsáveis
pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato
de trabalho, cujo credor seja o trabalhador ou terceiro.
4 — Cessando a situação referida no n.º 1, considera-se
que o trabalhador fica apenas vinculado ao empregador
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a que se refere a alínea c) do n.º 2, salvo acordo em contrário.
5 — A violação de requisitos indicados nos n.os 1 ou 2
confere ao trabalhador o direito de optar pelo empregador
ao qual fica vinculado.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2, sendo responsáveis pela mesma
todos os empregadores, os quais são representados para
este efeito por aquele a que se refere a alínea c) do n.º 2.

sultem de prévia negociação específica, mesmo na parte
em que o seu conteúdo se determine por remissão para
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
SUBSECÇÃO IV

Informação sobre aspectos relevantes na prestação de trabalho

Artigo 106.º
Dever de informação

SECÇÃO III
Formação do contrato
SUBSECÇÃO I

Negociação

Artigo 102.º
Culpa na formação do contrato

Quem negoceia com outrem para a conclusão de um
contrato de trabalho deve, tanto nos preliminares como na
formação dele, proceder segundo as regras da boa fé, sob
pena de responder pelos danos culposamente causados.
SUBSECÇÃO II

Promessa de contrato de trabalho

Artigo 103.º
Regime da promessa de contrato de trabalho

1 — A promessa de contrato de trabalho está sujeita a
forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;
b) Declaração, em termos inequívocos, da vontade de
o promitente ou promitentes se obrigarem a celebrar o
referido contrato;
c) Actividade a prestar e correspondente retribuição.
2 — O não cumprimento da promessa de contrato de
trabalho dá lugar a responsabilidade nos termos gerais.
3 — À promessa de contrato de trabalho não é aplicável
o disposto no artigo 830.º do Código Civil.
SUBSECÇÃO III

Contrato de adesão

Artigo 104.º
Contrato de trabalho de adesão

1 — A vontade contratual do empregador pode manifestar-se através de regulamento interno de empresa e a do trabalhador pela adesão expressa ou tácita ao mesmo regulamento.
2 — Presume-se a adesão do trabalhador quando este
não se opuser por escrito no prazo de 21 dias, a contar
do início da execução do contrato ou da divulgação do
regulamento, se esta for posterior.
Artigo 105.º
Cláusulas contratuais gerais

O regime das cláusulas contratuais gerais aplica-se aos
aspectos essenciais do contrato de trabalho que não re-

1 — O empregador deve informar o trabalhador sobre
aspectos relevantes do contrato de trabalho.
2 — O trabalhador deve informar o empregador sobre
aspectos relevantes para a prestação da actividade laboral.
3 — O empregador deve prestar ao trabalhador, pelo
menos, as seguintes informações:
a) A respectiva identificação, nomeadamente, sendo
sociedade, a existência de uma relação de coligação societária, de participações recíprocas, de domínio ou de grupo,
bem como a sede ou domicílio;
b) O local de trabalho ou, não havendo um fixo ou
predominante, a indicação de que o trabalho é prestado
em várias localizações;
c) A categoria do trabalhador ou a descrição sumária
das funções correspondentes;
d) A data de celebração do contrato e a do início dos
seus efeitos;
e) A duração previsível do contrato, se este for celebrado
a termo;
f) A duração das férias ou o critério para a sua determinação;
g) Os prazos de aviso prévio a observar pelo empregador
e pelo trabalhador para a cessação do contrato, ou o critério
para a sua determinação;
h) O valor e a periodicidade da retribuição;
i) O período normal de trabalho diário e semanal, especificando os casos em que é definido em termos médios;
j) O número da apólice de seguro de acidentes de trabalho e a identificação da entidade seguradora;
l) O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, se houver.
4 — A informação sobre os elementos referidos nas
alíneas f) a i) do número anterior pode ser substituída pela
referência às disposições pertinentes da lei, do instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho aplicável ou do
regulamento interno de empresa.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto em qualquer alínea do n.º 3.
Artigo 107.º
Meios de informação

1 — A informação prevista no artigo anterior deve ser
prestada por escrito, podendo constar de um ou de vários
documentos, assinados pelo empregador.
2 — Quando a informação seja prestada através de mais
de um documento, um deles deve conter os elementos referidos nas alíneas a) a d), h) e i) do n.º 3 do artigo anterior.
3 — O dever previsto no n.º 1 do artigo anterior
considera-se cumprido quando a informação em causa
conste de contrato de trabalho reduzido a escrito ou de
contrato-promessa de contrato de trabalho.
4 — Os documentos referidos nos n.os 1 e 2 devem ser
entregues ao trabalhador nos 60 dias subsequentes ao iní-
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cio da execução do contrato ou, se este cessar antes deste
prazo, até ao respectivo termo.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 4.
Artigo 108.º
Informação relativa a prestação de trabalho no estrangeiro

1 — Se o trabalhador cujo contrato de trabalho seja
regulado pela lei portuguesa exercer a sua actividade no
território de outro Estado por período superior a um mês, o
empregador deve prestar-lhe, por escrito e até à sua partida,
as seguintes informações complementares:
a) Duração previsível do período de trabalho a prestar
no estrangeiro;
b) Moeda e lugar do pagamento das prestações pecuniárias;
c) Condições de repatriamento;
d) Acesso a cuidados de saúde.
2 — A informação referida na alínea b) ou c) do número
anterior pode ser substituída por referência a disposições de
lei, instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
ou regulamento interno de empresa que regulem a matéria
nela referida.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 109.º
Actualização da informação

1 — O empregador deve informar o trabalhador sobre
alteração relativa a qualquer elemento referido no n.º 3 do
artigo 106.º ou no n.º 1 do artigo anterior, por escrito e nos
30 dias subsequentes.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável
quando a alteração resulte de lei, de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou de regulamento
interno de empresa.
3 — O trabalhador deve prestar ao empregador informação sobre todas as alterações relevantes para a prestação
da actividade laboral, no prazo previsto no n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

2 — No decurso do período experimental, as partes
devem agir de modo que possam apreciar o interesse na
manutenção do contrato de trabalho.
3 — O período experimental pode ser excluído por
acordo escrito entre as partes.
Artigo 112.º
Duração do período experimental

1 — No contrato de trabalho por tempo indeterminado,
o período experimental tem a seguinte duração:
a) 90 dias para a generalidade dos trabalhadores;
b) 180 dias para os trabalhadores que exerçam cargos de
complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou
que pressuponham uma especial qualificação, bem como
os que desempenhem funções de confiança;
c) 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direcção ou quadro superior.
2 — No contrato de trabalho a termo, o período experimental tem a seguinte duração:
a) 30 dias em caso de contrato com duração igual ou
superior a seis meses;
b) 15 dias em caso de contrato a termo certo com duração inferior a seis meses ou de contrato a termo incerto cuja duração previsível não ultrapasse aquele limite.
3 — No contrato em comissão de serviço, a existência
de período experimental depende de estipulação expressa
no acordo, não podendo exceder 180 dias.
4 — O período experimental, de acordo com qualquer
dos números anteriores, é reduzido ou excluído, consoante
a duração de anterior contrato a termo para a mesma actividade, ou de trabalho temporário executado no mesmo
posto de trabalho, ou ainda de contrato de prestação de
serviços para o mesmo objecto, com o mesmo empregador,
tenha sido inferior ou igual ou superior à duração daquele.
5 — A duração do período experimental pode ser reduzida por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou por acordo escrito entre partes.
6 — A antiguidade do trabalhador conta-se desde o
início do período experimental.
Artigo 113.º

SUBSECÇÃO V

Contagem do período experimental

Forma de contrato de trabalho

O contrato de trabalho não depende da observância de
forma especial, salvo quando a lei determina o contrário.

1 — O período experimental conta a partir do início
da execução da prestação do trabalhador, compreendendo
acção de formação determinada pelo empregador, na parte
em que não exceda metade da duração daquele período.
2 — Não são considerados na contagem os dias de falta,
ainda que justificada, de licença, de dispensa ou de suspensão do contrato.

SECÇÃO IV

Artigo 114.º

Artigo 110.º
Regra geral sobre a forma de contrato de trabalho

Período experimental

Artigo 111.º
Noção de período experimental

1 — O período experimental corresponde ao tempo
inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual
as partes apreciam o interesse na sua manutenção.

Denúncia do contrato durante o período experimental

1 — Durante o período experimental, salvo acordo escrito em contrário, qualquer das partes pode denunciar o
contrato sem aviso prévio e invocação de justa causa, nem
direito a indemnização.
2 — Tendo o período experimental durado mais de
60 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador
depende de aviso prévio de sete dias.
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3 — Tendo o período experimental durado mais de
120 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador
depende de aviso prévio de 15 dias.
4 — O não cumprimento, total ou parcial, do período de
aviso prévio previsto nos n.os 2 e 3 determina o pagamento
da retribuição correspondente ao aviso prévio em falta.

4 — Sempre que o exercício de funções acessórias
exigir especial qualificação, o trabalhador tem direito a
formação profissional não inferior a dez horas anuais.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 119.º

SECÇÃO V

Mudança para categoria inferior

Actividade do trabalhador

A mudança do trabalhador para categoria inferior àquela
para que se encontra contratado pode ter lugar mediante
acordo, com fundamento em necessidade premente da
empresa ou do trabalhador, devendo ser autorizada pelo
serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral no caso de determinar diminuição
da retribuição.

Artigo 115.º
Determinação da actividade do trabalhador

1 — Cabe às partes determinar por acordo a actividade
para que o trabalhador é contratado.
2 — A determinação a que se refere o número anterior
pode ser feita por remissão para categoria de instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho ou de regulamento
interno de empresa.
3 — Quando a natureza da actividade envolver a prática de negócios jurídicos, considera-se que o contrato de
trabalho concede ao trabalhador os necessários poderes,
salvo se a lei exigir instrumento especial.
Artigo 116.º
Autonomia técnica

A sujeição à autoridade e direcção do empregador não
prejudica a autonomia técnica do trabalhador inerente
à actividade prestada, nos termos das regras legais ou
deontológicas aplicáveis.
Artigo 117.º
Efeitos de falta de título profissional

1 — Sempre que o exercício de determinada actividade
se encontre legalmente condicionado à posse de título
profissional, designadamente carteira profissional, a sua
falta determina a nulidade do contrato.
2 — Quando o título profissional é retirado ao trabalhador, por decisão que já não admite recurso, o contrato
caduca logo que as partes sejam notificadas da decisão.

Artigo 120.º
Mobilidade funcional

1 — O empregador pode, quando o interesse da empresa
o exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente funções não compreendidas na actividade contratada, desde que tal não implique modificação substancial
da posição do trabalhador.
2 — As partes podem alargar ou restringir a faculdade
conferida no número anterior, mediante acordo que caduca
ao fim de dois anos se não tiver sido aplicado.
3 — A ordem de alteração deve ser justificada, mencionando se for caso disso o acordo a que se refere o número
anterior, e indicar a duração previsível da mesma, que não
deve ultrapassar dois anos.
4 — O disposto no n.º 1 não pode implicar diminuição
da retribuição, tendo o trabalhador direito às condições de
trabalho mais favoráveis que sejam inerentes às funções
exercidas.
5 — Salvo disposição em contrário, o trabalhador não
adquire a categoria correspondente às funções temporariamente exercidas.
6 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado
por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3 ou 4.

Artigo 118.º
Funções desempenhadas pelo trabalhador

SECÇÃO VI

1 — O trabalhador deve, em princípio, exercer funções
correspondentes à actividade para que se encontra contratado, devendo o empregador atribuir-lhe, no âmbito da
referida actividade, as funções mais adequadas às suas
aptidões e qualificação profissional.
2 — A actividade contratada, ainda que determinada
por remissão para categoria profissional de instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho ou regulamento
interno de empresa, compreende as funções que lhe sejam
afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador tenha qualificação adequada e que não impliquem
desvalorização profissional.
3 — Para efeitos do número anterior e sem prejuízo do
disposto em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, consideram-se afins ou funcionalmente ligadas,
designadamente, as funções compreendidas no mesmo
grupo ou carreira profissional.

Invalidade do contrato de trabalho

Artigo 121.º
Invalidade parcial de contrato de trabalho

1 — A nulidade ou a anulação parcial não determina a
invalidade de todo o contrato de trabalho, salvo quando se
mostre que este não teria sido celebrado sem a parte viciada.
2 — A cláusula de contrato de trabalho que viole norma
imperativa considera-se substituída por esta.
Artigo 122.º
Efeitos da invalidade de contrato de trabalho

1 — O contrato de trabalho declarado nulo ou anulado
produz efeitos como válido em relação ao tempo em que
seja executado.
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2 — A acto modificativo de contrato de trabalho que
seja inválido aplica-se o disposto no número anterior, desde
que não afecte as garantias do trabalhador.
Artigo 123.º
Invalidade e cessação de contrato de trabalho

1 — A facto extintivo ocorrido antes da declaração de
nulidade ou anulação de contrato de trabalho aplicam-se
as normas sobre cessação do contrato.
2 — Se for declarado nulo ou anulado o contrato a termo
que já tenha cessado, a indemnização tem por limite o valor
estabelecido no artigo 393.º ou 401.º, respectivamente para
despedimento ilícito ou denúncia sem aviso prévio.
3 — À invocação de invalidade pela parte de má fé,
estando a outra de boa fé, seguida de imediata cessação da
prestação de trabalho, aplica-se o regime da indemnização
prevista no n.º 3 do artigo 392.º ou no artigo 401.º para o
despedimento ilícito ou para a denúncia sem aviso prévio,
conforme o caso.
4 — A má fé consiste na celebração do contrato ou
na manutenção deste com o conhecimento da causa de
invalidade.
Artigo 124.º
Contrato com objecto ou fim contrário à lei ou à ordem pública

1 — Se o contrato de trabalho tiver por objecto ou fim
uma actividade contrária à lei ou à ordem pública, a parte
que conhecia a ilicitude perde a favor do serviço responsável pela gestão financeira do orçamento da segurança
social as vantagens auferidas decorrentes do contrato.
2 — A parte que conhecia a ilicitude não pode eximir-se
ao cumprimento de qualquer obrigação contratual ou legal,
nem reaver aquilo que prestou ou o seu valor, quando a
outra parte ignorar essa ilicitude.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 125.º
Convalidação de contrato de trabalho

1 — Cessando a causa da invalidade durante a execução
de contrato de trabalho, este considera-se convalidado
desde o início da execução.
2 — No caso de contrato a que se refere o artigo anterior,
a convalidação só produz efeitos a partir do momento em
que cessa a causa da invalidade.
SECÇÃO VII
Direitos, deveres e garantias das partes
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 126.º

Artigo 127.º
Deveres do empregador

1 — O empregador deve, nomeadamente:
a) Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e
probidade;
b) Pagar pontualmente a retribuição, que deve ser justa
e adequada ao trabalho;
c) Proporcionar boas condições de trabalho, do ponto
de vista físico e moral;
d) Contribuir para a elevação da produtividade e empregabilidade do trabalhador, nomeadamente proporcionando-lhe formação profissional adequada a desenvolver a sua
qualificação;
e) Respeitar a autonomia técnica do trabalhador que
exerça actividade cuja regulamentação ou deontologia
profissional a exija;
f) Possibilitar o exercício de cargos em estruturas representativas dos trabalhadores;
g) Prevenir riscos e doenças profissionais, tendo em
conta a protecção da segurança e saúde do trabalhador,
devendo indemnizá-lo dos prejuízos resultantes de acidentes de trabalho;
h) Adoptar, no que se refere a segurança e saúde no
trabalho, as medidas que decorram de lei ou instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho;
i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação
adequadas à prevenção de riscos de acidente ou doença;
j) Manter actualizado, em cada estabelecimento, o registo dos trabalhadores com indicação de nome, datas de
nascimento e admissão, modalidade de contrato, categoria,
promoções, retribuições, datas de início e termo das férias
e faltas que impliquem perda da retribuição ou diminuição
de dias de férias.
2 — Na organização da actividade, o empregador deve
observar o princípio geral da adaptação do trabalho à pessoa,
com vista nomeadamente a atenuar o trabalho monótono
ou cadenciado em função do tipo de actividade, e as exigências em matéria de segurança e saúde, designadamente
no que se refere a pausas durante o tempo de trabalho.
3 — O empregador deve proporcionar ao trabalhador
condições de trabalho que favoreçam a conciliação da
actividade profissional com a vida familiar e pessoal.
4 — O empregador deve comunicar ao serviço com
competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, antes do início da actividade da empresa,
a denominação, sector de actividade ou objecto social,
endereço da sede e outros locais de trabalho, indicação da
publicação oficial do respectivo pacto social, estatuto ou
acto constitutivo, identificação e domicílio dos respectivos
gerentes ou administradores, o número de trabalhadores
ao serviço e a apólice de seguro de acidentes de trabalho.
5 — A alteração dos elementos referidos no número
anterior deve ser comunicada no prazo de 30 dias.
6 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto na alínea j) do n.º 1 ou nos n.os 4 ou 5.

Deveres gerais das partes

Artigo 128.º

1 — O empregador e o trabalhador devem proceder de
boa fé no exercício dos seus direitos e no cumprimento
das respectivas obrigações.
2 — Na execução do contrato de trabalho, as partes
devem colaborar na obtenção da maior produtividade,
bem como na promoção humana, profissional e social do
trabalhador.

Deveres do trabalhador

1 — Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador
deve:
a) Respeitar e tratar o empregador, os superiores hierárquicos, os companheiros de trabalho e as pessoas que se
relacionem com a empresa, com urbanidade e probidade;
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b) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade;
c) Realizar o trabalho com zelo e diligência;
d) Participar de modo diligente em acções de formação
profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador;
e) Cumprir as ordens e instruções do empregador respeitantes a execução ou disciplina do trabalho, bem como
a segurança e saúde no trabalho, que não sejam contrárias
aos seus direitos ou garantias;
f) Guardar lealdade ao empregador, nomeadamente não
negociando por conta própria ou alheia em concorrência
com ele, nem divulgando informações referentes à sua
organização, métodos de produção ou negócios;
g) Velar pela conservação e boa utilização de bens relacionados com o trabalho que lhe forem confiados pelo
empregador;
h) Promover ou executar os actos tendentes à melhoria
da produtividade da empresa;
i) Cooperar para a melhoria da segurança e saúde no
trabalho, nomeadamente por intermédio dos representantes
dos trabalhadores eleitos para esse fim;
j) Cumprir as prescrições sobre segurança e saúde no
trabalho que decorram de lei ou instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
2 — O dever de obediência respeita tanto a ordens ou
instruções do empregador como de superior hierárquico
do trabalhador, dentro dos poderes que por aquele lhe
forem atribuídos.
Artigo 129.º
Garantias do trabalhador

1 — 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 efectiva de
trabalho;
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que actue
no sentido de influir desfavoravelmente nas condições de
trabalho dele ou dos companheiros;
d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos neste
Código ou em instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho;
e) Mudar o trabalhador para categoria inferior, salvo
nos casos previstos neste Código;
f) Transferir o trabalhador para outro local de trabalho,
salvo nos casos previstos neste Código ou em instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho, ou ainda quando
haja acordo;
g) Ceder trabalhador para utilização de terceiro, salvo
nos casos previstos neste Código ou em instrumento de
regulamentação colectiva 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 directamente 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.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.

SUBSECÇÃO II

Formação profissional

Artigo 130.º
Objectivos da formação profissional

São objectivos da formação profissional:
a) Proporcionar qualificação inicial a jovem que ingresse no mercado de trabalho sem essa qualificação;
b) Assegurar a formação contínua dos trabalhadores
da empresa;
c) Promover a qualificação ou reconversão profissional
de trabalhador em risco de desemprego;
d) Promover a reabilitação profissional de trabalhador
com deficiência, em particular daquele cuja incapacidade
resulta de acidente de trabalho;
e) Promover a integração sócio-profissional de trabalhador pertencente a grupo com particulares dificuldades
de inserção.
Artigo 131.º
Formação contínua

1 — No âmbito da formação contínua, o empregador deve:
a) Promover o desenvolvimento e a adequação da qualificação do trabalhador, tendo em vista melhorar a sua
empregabilidade e aumentar a produtividade e a competitividade da empresa;
b) Assegurar a cada trabalhador o direito individual à
formação, através de um número mínimo anual de horas
de formação, mediante acções desenvolvidas na empresa
ou a concessão de tempo para frequência de formação por
iniciativa do trabalhador;
c) Organizar a formação na empresa, estruturando planos de formação anuais ou plurianuais e, relativamente
a estes, assegurar o direito a informação e consulta dos
trabalhadores e dos seus representantes;
d) Reconhecer e valorizar a qualificação adquirida pelo
trabalhador.
2 — O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de trinta e cinco horas de formação contínua
ou, sendo contratado a termo por período igual ou superior
a três meses, um número mínimo de horas proporcional à
duração do contrato nesse ano.
3 — A formação referida no número anterior pode ser
desenvolvida pelo empregador, por entidade formadora
certificada para o efeito ou por estabelecimento de ensino
reconhecido pelo ministério competente e dá lugar à emissão de certificado e a registo na Caderneta Individual de
Competências nos termos do regime jurídico do Sistema
Nacional de Qualificações.
4 — Para efeito de cumprimento do disposto no n.º 2,
são consideradas as horas de dispensa de trabalho para
frequência de aulas e de faltas para prestação de provas de
avaliação, ao abrigo do regime de trabalhador-estudante,
bem como as ausências a que haja lugar no âmbito de
processo de reconhecimento, validação e certificação de
competências.
5 — O empregador deve assegurar, em cada ano, formação
contínua a pelo menos 10 % dos trabalhadores da empresa.
6 — O empregador pode antecipar até dois anos ou,
desde que o plano de formação o preveja, diferir por igual
período, a efectivação da formação anual a que se refere o
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n.º 2, imputando-se a formação realizada ao cumprimento
da obrigação mais antiga.
7 — O período de antecipação a que se refere o número
anterior é de cinco anos no caso de frequência de processo
de reconhecimento, validação e certificação de competências, ou de formação que confira dupla certificação.
8 — A formação contínua que seja assegurada pelo utilizador ou pelo cessionário, no caso de, respectivamente,
trabalho temporário ou cedência ocasional de trabalhador,
exonera o empregador, podendo haver lugar a compensação por parte deste em termos a acordar.
9 — O disposto na lei em matéria de formação contínua
pode ser adaptado por convenção colectiva que tenha em
conta as características do sector de actividade, a qualificação dos trabalhadores e a dimensão da empresa.
10 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 5.

SECÇÃO VIII
Cláusulas acessórias
SUBSECÇÃO I

Condição e termo

Artigo 135.º
Condição ou termo suspensivo

Ao contrato de trabalho pode ser aposta, por escrito,
condição ou termo suspensivo, nos termos gerais.
SUBSECÇÃO II

Cláusulas de limitação da liberdade de trabalho

Artigo 136.º

Artigo 132.º

Pacto de não concorrência

Crédito de horas e subsídio para formação contínua

1 — É nula a cláusula de contrato de trabalho ou de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, por
qualquer forma, possa prejudicar o exercício da liberdade
de trabalho após a cessação do contrato.
2 — É lícita a limitação da actividade do trabalhador
durante o período máximo de dois anos subsequente à
cessação do contrato de trabalho, nas seguintes condições:

1 — As horas de formação previstas no n.º 2 do artigo anterior, que não sejam asseguradas pelo empregador
até ao termo dos dois anos posteriores ao seu vencimento,
transformam-se em crédito de horas em igual número para
formação por iniciativa do trabalhador.
2 — O crédito de horas para formação é referido ao
período normal de trabalho, confere direito a retribuição
e conta como tempo de serviço efectivo.
3 — O trabalhador pode utilizar o crédito de horas para
a frequência de acções de formação, mediante comunicação
ao empregador com a antecedência mínima de 10 dias.
4 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou acordo individual, pode ser estabelecido um
subsídio para pagamento do custo da formação, até ao valor
da retribuição do período de crédito de horas utilizado.
5 — Em caso de cumulação de créditos de horas, a
formação realizada é imputada ao crédito vencido há mais
tempo.
6 — O crédito de horas para formação que não seja
utilizado cessa passados três anos sobre a sua constituição.
Artigo 133.º
Conteúdo da formação contínua

1 — A área da formação contínua é determinada por
acordo ou, na falta deste, pelo empregador, caso em que
deve coincidir ou ser afim com a actividade prestada pelo
trabalhador.
2 — A área da formação a que se refere o artigo anterior
é escolhida pelo trabalhador, devendo ter correspondência
com a actividade prestada ou respeitar a tecnologias de
informação e comunicação, segurança e saúde no trabalho
ou língua estrangeira.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 134.º
Efeito da cessação do contrato de trabalho no direito a formação

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

a) Constar de acordo escrito, nomeadamente de contrato
de trabalho ou de revogação deste;
b) Tratar-se de actividade cujo exercício possa causar
prejuízo ao empregador;
c) Atribuir ao trabalhador, durante o período de limitação da actividade, uma compensação que pode ser reduzida
equitativamente quando o empregador tiver realizado despesas avultadas com a sua formação profissional.
3 — Em caso de despedimento declarado ilícito ou de
resolução com justa causa pelo trabalhador com fundamento em acto ilícito do empregador, a compensação a que
se refere a alínea c) do número anterior é elevada até ao
valor da retribuição base à data da cessação do contrato, sob
pena de não poder ser invocada a limitação da actividade
prevista na cláusula de não concorrência.
4 — São deduzidas do montante da compensação referida no número anterior as importâncias auferidas pelo
trabalhador no exercício de outra actividade profissional, iniciada após a cessação do contrato de trabalho, até
ao valor decorrente da aplicação da alínea c) do n.º 2.
5 — Tratando-se de trabalhador afecto ao exercício de
actividade cuja natureza suponha especial relação de confiança ou que tenha acesso a informação particularmente
sensível no plano da concorrência, a limitação a que se
refere o n.º 2 pode durar até três anos.
Artigo 137.º
Pacto de permanência

1 — As partes podem convencionar que o trabalhador
se obriga a não denunciar o contrato de trabalho, por um
período não superior a três anos, como compensação ao
empregador por despesas avultadas feitas com a sua formação profissional.
2 — O trabalhador pode desobrigar-se do cumprimento
do acordo previsto no número anterior mediante pagamento
do montante correspondente às despesas nele referidas.
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Artigo 138.º
Limitação da liberdade de trabalho

É nulo o acordo entre empregadores, nomeadamente em
cláusula de contrato de utilização de trabalho temporário,
que proíba a admissão de trabalhador que a eles preste ou
tenha prestado trabalho, bem como obrigue, em caso de
admissão, ao pagamento de uma indemnização.
SECÇÃO IX
Modalidades de contrato de trabalho
SUBSECÇÃO I

Contrato a termo resolutivo

Artigo 139.º
Regime do termo resolutivo

O regime do contrato de trabalho a termo resolutivo,
constante da presente subsecção, pode ser afastado por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, com
excepção da alínea b) do n.º 4 do artigo seguinte e dos
n.os 1, 4 e 5 do artigo 148.º
Artigo 140.º
Admissibilidade de contrato de trabalho a termo resolutivo

1 — O contrato de trabalho a termo resolutivo só pode
ser celebrado para satisfação de necessidade temporária da
empresa e pelo período estritamente necessário à satisfação
dessa necessidade.
2 — Considera-se, nomeadamente, necessidade temporária da empresa:
a) Substituição directa ou indirecta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se encontre temporariamente impedido de trabalhar;
b) Substituição directa ou indirecta de trabalhador em
relação ao qual esteja pendente em juízo acção de apreciação da licitude de despedimento;
c) Substituição directa ou indirecta de trabalhador em
situação de licença sem retribuição;
d) Substituição de trabalhador a tempo completo que
passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;
e) Actividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da natureza
estrutural do respectivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima;
f) Acréscimo excepcional de actividade da empresa;
g) Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado
precisamente definido e não duradouro;
h) Execução de obra, projecto ou outra actividade definida e temporária, incluindo a execução, direcção ou
fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de
empreitada ou em administração directa, bem como os
respectivos projectos ou outra actividade complementar
de controlo e acompanhamento.
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, só pode ser
celebrado contrato de trabalho a termo incerto em situação referida em qualquer das alíneas a) a c) ou e) a h) do
número anterior.

4 — Além das situações previstas no n.º 1, pode ser
celebrado contrato de trabalho a termo certo para:
a) Lançamento de nova actividade de duração incerta, bem como início de laboração de empresa ou de
estabelecimento pertencente a empresa com menos de
750 trabalhadores;
b) Contratação de trabalhador à procura de primeiro
emprego, em situação de desemprego de longa duração
ou noutra prevista em legislação especial de política de
emprego.
5 — Cabe ao empregador a prova dos factos que justificam a celebração de contrato de trabalho a termo.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto em qualquer dos n.os 1 a 4.
Artigo 141.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho a termo

1 — O contrato de trabalho a termo está sujeito a forma
escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Actividade do trabalhador e correspondente retribuição;
c) Local e período normal de trabalho;
d) Data de início do trabalho;
e) Indicação do termo estipulado e do respectivo motivo
justificativo;
f) Datas de celebração do contrato e, sendo a termo
certo, da respectiva cessação.
2 — Na falta da referência exigida pela alínea d) do
número anterior, considera-se que o contrato tem início
na data da sua celebração.
3 — Para efeitos da alínea e) do n.º 1, a indicação do
motivo justificativo do termo deve ser feita com menção
expressa dos factos que o integram, devendo estabelecer-se a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea e) do n.º 1 ou no n.º 3.
Artigo 142.º
Casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração

1 — O contrato de trabalho em actividade sazonal agrícola ou para realização de evento turístico de duração não
superior a uma semana não está sujeito a forma escrita,
devendo o empregador comunicar a sua celebração ao
serviço competente da segurança social, mediante formulário electrónico que contém os elementos referidos nas
alíneas a), b) e d) do n.º 1 do artigo anterior, bem como o
local de trabalho.
2 — Nos casos previstos no número anterior, a duração
total de contratos de trabalho a termo com o mesmo empregador não pode exceder 60 dias de trabalho no ano civil.
3 — Em caso de violação do disposto em qualquer dos
números anteriores, o contrato considera-se celebrado pelo
prazo de seis meses, contando-se neste prazo a duração
de contratos anteriores celebrados ao abrigo dos mesmos
preceitos.
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Artigo 143.º
Sucessão de contrato de trabalho a termo

1 — A cessação de contrato de trabalho a termo, por
motivo não imputável ao trabalhador, impede nova admissão ou afectação de trabalhador através de contrato de
trabalho a termo ou de trabalho temporário cuja execução
se concretize no mesmo posto de trabalho, ou ainda de
contrato de prestação de serviços para o mesmo objecto,
celebrado com o mesmo empregador ou sociedade que
com este se encontre em relação de domínio ou de grupo,
ou mantenha estruturas organizativas comuns, antes de
decorrido um período de tempo equivalente a um terço da
duração do contrato, incluindo renovações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável nos
seguintes casos:
a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando o
contrato de trabalho a termo tenha sido celebrado para a
sua substituição;
b) Acréscimo excepcional da actividade da empresa,
após a cessação do contrato;
c) Actividade sazonal;
d) Trabalhador anteriormente contratado ao abrigo do
regime aplicável à contratação de trabalhador à procura
de primeiro emprego.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 144.º
Informações relativas a contrato de trabalho a termo

1 — O empregador deve comunicar a celebração de
contrato de trabalho a termo, com indicação do respectivo
motivo justificativo, bem como a cessação do mesmo à
comissão de trabalhadores e à associação sindical em que
o trabalhador esteja filiado, no prazo de cinco dias úteis.
2 — O empregador deve comunicar, nos termos previstos em portaria do ministro responsável pela área laboral,
ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral os elementos a que se refere o
número anterior.
3 — O empregador deve comunicar, no prazo de cinco
dias úteis, à entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres o motivo
da não renovação de contrato de trabalho a termo sempre
que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante.
4 — O empregador deve afixar informação relativa à
existência de postos de trabalho permanentes que estejam
disponíveis na empresa ou estabelecimento.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.

3 — Cabe ao trabalhador alegar a violação da preferência prevista no n.º 1 e ao empregador a prova do cumprimento do disposto nesse preceito.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 146.º
Igualdade de tratamento no âmbito de contrato a termo

1 — O trabalhador contratado a termo tem os mesmos
direitos e está adstrito aos mesmos deveres de trabalhador
permanente em situação comparável, salvo se razões objectivas justificarem tratamento diferenciado.
2 — Os trabalhadores contratados a termo são considerados, para efeitos da determinação das obrigações sociais
relacionadas com o número de trabalhadores, com base na
média dos existentes na empresa no final de cada mês do
ano civil anterior.
Artigo 147.º
Contrato de trabalho sem termo

1 — Considera-se sem termo o contrato de trabalho:
a) Em que a estipulação de termo tenha por fim iludir
as disposições que regulam o contrato sem termo;
b) Celebrado fora dos casos previstos nos n.os 1, 3 ou 4
do artigo 140.º;
c) Em que falte a redução a escrito, a identificação ou
a assinatura das partes, ou, simultaneamente, as datas de
celebração do contrato e de início do trabalho, bem como
aquele em que se omitam ou sejam insuficientes as referências ao termo e ao motivo justificativo;
d) Celebrado em violação do disposto no n.º 1 do artigo 143.º
2 — Converte-se em contrato de trabalho sem termo:
a) Aquele cuja renovação tenha sido feita em violação
do disposto no artigo 149.º;
b) Aquele em que seja excedido o prazo de duração ou o
número de renovações a que se refere o artigo seguinte;
c) O celebrado a termo incerto, quando o trabalhador
permaneça em actividade após a data de caducidade indicada na comunicação do empregador ou, na falta desta,
decorridos 15 dias após a verificação do termo.
3 — Em situação referida no n.º 1 ou 2, a antiguidade
do trabalhador conta-se desde o início da prestação de
trabalho, excepto em situação a que se refere a alínea d)
do n.º 1, em que compreende o tempo de trabalho prestado
em cumprimento dos contratos sucessivos.
Artigo 148.º
Duração de contrato de trabalho a termo

Artigo 145.º
Preferência na admissão

1 — Até 30 dias após a cessação do contrato, o trabalhador tem, em igualdade de condições, preferência na
celebração de contrato sem termo, sempre que o empregador proceda a recrutamento externo para o exercício de
funções idênticas àquelas para que foi contratado.
2 — A violação do disposto no número anterior obriga
o empregador a indemnizar o trabalhador no valor correspondente a três meses de retribuição base.

1 — O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três vezes e a sua duração não pode exceder:
a) 18 meses, quando se tratar de pessoa à procura de
primeiro emprego;
b) Dois anos, nos demais casos previstos no n.º 4 do
artigo 140.º;
c) Três anos, nos restantes casos.
2 — O contrato de trabalho a termo certo só pode ser celebrado por prazo inferior a seis meses em situação prevista
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em qualquer das alíneas a) a g) do n.º 2 do artigo 140.º,
não podendo a duração ser inferior à prevista para a tarefa
ou serviço a realizar.
3 — Em caso de violação do disposto na primeira parte
do número anterior, o contrato considera-se celebrado pelo
prazo de seis meses desde que corresponda à satisfação de
necessidades temporárias da empresa.
4 — A duração do contrato de trabalho a termo incerto
não pode ser superior a seis anos.
5 — É incluída no cômputo do limite referido na alínea c) do n.º 1 a duração de contratos de trabalho a termo
ou de trabalho temporário cuja execução se concretiza
no mesmo posto de trabalho, bem como de contrato de
prestação de serviço para o mesmo objecto, entre o trabalhador e o mesmo empregador ou sociedades que com
este se encontrem em relação de domínio ou de grupo ou
mantenham estruturas organizativas comuns.
Artigo 149.º
Renovação de contrato de trabalho a termo certo

1 — As partes podem acordar que o contrato de trabalho
a termo certo não fica sujeito a renovação.
2 — Na ausência de estipulação a que se refere o número
anterior e de declaração de qualquer das partes que o faça
cessar, o contrato renova-se no final do termo, por igual
período se outro não for acordado pelas partes.
3 — A renovação do contrato está sujeita à verificação
da sua admissibilidade, nos termos previstos para a sua
celebração, bem como a iguais requisitos de forma no caso
de se estipular período diferente.
4 — Considera-se como único contrato aquele que seja
objecto de renovação.
SUBSECÇÃO II

Trabalho a tempo parcial

Artigo 150.º
Noção de trabalho a tempo parcial

1 — Considera-se trabalho a tempo parcial o que corresponda a um período normal de trabalho semanal inferior
ao praticado a tempo completo em situação comparável.
2 — Para efeitos do número anterior, se o período normal de trabalho não for igual em cada semana, é considerada a respectiva média no período de referência aplicável.
3 — O trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas
em alguns dias por semana, por mês ou por ano, devendo
o número de dias de trabalho ser estabelecido por acordo.
4 — As situações de trabalhador a tempo parcial e de
trabalhador a tempo completo são comparáveis quando
estes prestem idêntico trabalho no mesmo estabelecimento
ou, não havendo neste trabalhador em situação comparável,
noutro estabelecimento da mesma empresa com idêntica
actividade, devendo ser levadas em conta a antiguidade e
a qualificação.
5 — Se não existir trabalhador em situação comparável
nos termos do número anterior, atende-se ao disposto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou
na lei para trabalhador a tempo completo e com as mesmas
antiguidade e qualificação.
6 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode estabelecer o limite máximo de percentagem
do tempo completo que determina a qualificação do tempo

parcial, ou critérios de comparação além dos previstos na
parte final do n.º 4.
Artigo 151.º
Liberdade de celebração de contrato de trabalho a tempo parcial

A liberdade de celebração de contrato de trabalho a
tempo parcial não pode ser excluída por instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
Artigo 152.º
Preferência na admissão para trabalho a tempo parcial

1 — Os instrumentos de regulamentação colectiva de
trabalho devem estabelecer, para a admissão em regime
de tempo parcial, preferências em favor de pessoa com
responsabilidades familiares, com capacidade de trabalho
reduzida, com deficiência ou doença crónica ou que frequente estabelecimento de ensino.
2 — Constitui contra-ordenação grave o desrespeito de
preferência estabelecida nos termos do n.º 1.
Artigo 153.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho a tempo parcial

1 — O contrato de trabalho a tempo parcial está sujeito
a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação do período normal de trabalho diário e
semanal, com referência comparativa a trabalho a tempo
completo.
2 — Na falta da indicação referida na alínea b) do número anterior, presume-se que o contrato é celebrado a
tempo completo.
3 — Quando não tenha sido observada a forma escrita,
considera-se o contrato celebrado a tempo completo.
Artigo 154.º
Condições de trabalho a tempo parcial

1 — A trabalhador a tempo parcial é aplicável o regime
previsto na lei e em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que, pela sua natureza, não implique a
prestação de trabalho a tempo completo.
2 — O trabalhador a tempo parcial não pode ter tratamento menos favorável do que o trabalhador a tempo
completo em situação comparável, a menos que um tratamento diferente seja justificado por razões objectivas, que
podem ser definidas por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho.
3 — O trabalhador a tempo parcial tem direito:
a) À retribuição base e outras prestações, com ou sem
carácter retributivo, previstas na lei ou em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho ou, caso sejam mais
favoráveis, às auferidas por trabalhador a tempo completo
em situação comparável, na proporção do respectivo período normal de trabalho semanal;
b) Ao subsídio de refeição, no montante previsto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou,
caso seja mais favorável, ao praticado na empresa, excepto
quando o período normal de trabalho diário seja inferior

958

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009

a cinco horas, caso em que é calculado em proporção do
respectivo período normal de trabalho semanal.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

que a prestação de trabalho seja intercalada por um ou
mais períodos de inactividade.
2 — O contrato de trabalho intermitente não pode ser
celebrado a termo resolutivo ou em regime de trabalho
temporário.

Artigo 155.º

Artigo 158.º

Alteração da duração do trabalho a tempo parcial

Forma e conteúdo de contrato de trabalho intermitente

1 — O trabalhador a tempo parcial pode passar a trabalhar a tempo completo, ou o inverso, a título definitivo
ou por período determinado, mediante acordo escrito com
o empregador.
2 — O trabalhador pode fazer cessar o acordo referido no número anterior por meio de comunicação escrita
enviada ao empregador até ao sétimo dia seguinte à celebração.
3 — Exceptua-se do disposto no número anterior o
acordo de modificação do período de trabalho devidamente
datado e cujas assinaturas sejam objecto de reconhecimento
notarial presencial.
4 — Quando a passagem de trabalho a tempo completo para trabalho a tempo parcial, nos termos do n.º 1,
se verifique por período determinado, decorrido este, o
trabalhador tem direito a retomar a prestação de trabalho
a tempo completo.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 4.

1 — O contrato de trabalho intermitente está sujeito a
forma escrita e deve conter:

Artigo 156.º
Deveres do empregador em caso de trabalho a tempo parcial

1 — Sempre que possível, o empregador deve:
a) Tomar em consideração o pedido de mudança do
trabalhador a tempo completo para trabalho a tempo parcial
disponível no estabelecimento;
b) Tomar em consideração o pedido de mudança do
trabalhador a tempo parcial para trabalho disponível a
tempo completo, ou de aumento do seu tempo de trabalho;
c) Facilitar o acesso a trabalho a tempo parcial a todos
os níveis da empresa, incluindo os cargos de direcção.
2 — O empregador deve, ainda:
a) Fornecer aos trabalhadores, em tempo oportuno,
informação sobre os postos de trabalho a tempo parcial e a
tempo completo disponíveis no estabelecimento, de modo
a facilitar as mudanças a que se referem as alíneas a) e b)
do número anterior;
b) Fornecer às estruturas de representação colectiva dos
trabalhadores da empresa informações adequadas sobre o
trabalho a tempo parcial praticado na empresa.
3 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SUBSECÇÃO III

Trabalho intermitente

Artigo 157.º
Admissibilidade de trabalho intermitente

1 — Em empresa que exerça actividade com descontinuidade ou intensidade variável, as partes podem acordar

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação do número anual de horas de trabalho, ou
do número anual de dias de trabalho a tempo completo.
2 — Quando não tenha sido observada a forma escrita,
ou na falta da indicação referida na alínea b) do número
anterior, considera-se o contrato celebrado sem período
de inactividade.
3 — O contrato considera-se celebrado pelo número
anual de horas resultante do disposto no n.º 2 do artigo seguinte, caso o número anual de horas de trabalho ou o
número anual de dias de trabalho a tempo completo seja
inferior a esse limite.
Artigo 159.º
Período de prestação de trabalho

1 — As partes estabelecem a duração da prestação de
trabalho, de modo consecutivo ou interpolado, bem como
o início e termo de cada período de trabalho, ou a antecedência com que o empregador deve informar o trabalhador
do início daquele.
2 — A prestação de trabalho referida no número anterior não pode ser inferior a seis meses a tempo completo,
por ano, dos quais pelo menos quatro meses devem ser
consecutivos.
3 — A antecedência a que se refere o n.º 1 não deve ser
inferior a 20 dias.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 160.º
Direitos do trabalhador

1 — Durante o período de inactividade, o trabalhador
tem direito a compensação retributiva em valor estabelecido em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou, na sua falta, de 20 % da retribuição base,
a pagar pelo empregador com periodicidade igual à da
retribuição.
2 — Os subsídios de férias e de Natal são calculados
com base na média dos valores de retribuições e compensações retributivas auferidas nos últimos 12 meses, ou no
período de duração do contrato se esta for inferior.
3 — Durante o período de inactividade, o trabalhador
pode exercer outra actividade.
4 — Durante o período de inactividade, mantêm-se os
direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efectiva prestação de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.
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SUBSECÇÃO IV

Artigo 164.º

Comissão de serviço

Efeitos da cessação da comissão de serviço

Artigo 161.º

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

Objecto da comissão de serviço

Pode ser exercido em comissão de serviço cargo de
administração ou equivalente, de direcção ou chefia directamente dependente da administração ou de director-geral
ou equivalente, funções de secretariado pessoal de titular
de qualquer desses cargos, ou ainda, desde que instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho o preveja, funções cuja natureza também suponha especial relação de
confiança em relação a titular daqueles cargos.
Artigo 162.º
Regime de contrato de trabalho em comissão de serviço

1 — Pode exercer cargo ou funções em comissão de
serviço um trabalhador da empresa ou outro admitido
para o efeito.
2 — No caso de admissão de trabalhador para exercer
cargo ou funções em comissão de serviço, pode ser acordada a sua permanência após o termo da comissão.
3 — O contrato para exercício de cargo ou funções em
comissão de serviço está sujeito a forma escrita e deve
conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação do cargo ou funções a desempenhar, com
menção expressa do regime de comissão de serviço;
c) No caso de trabalhador da empresa, a actividade que
exerce, bem como, sendo diversa, a que vai exercer após
cessar a comissão;
d) No caso de trabalhador admitido em regime de comissão de serviço que se preveja permanecer na empresa,
a actividade que vai exercer após cessar a comissão.
4 — Não se considera em regime de comissão de serviço
o contrato que não tenha a forma escrita ou a que falte a
menção referida na alínea b) do número anterior.
5 — O tempo de serviço prestado em regime de comissão de serviço conta para efeitos de antiguidade do
trabalhador como se tivesse sido prestado na categoria de
que este é titular.
6 — Constitui contra-ordenação grave a falta da menção
referida na alínea b) do n.º 3, salvo se o empregador reconhecer expressamente e por escrito que o cargo ou funções
são exercidos com carácter permanente, e constitui contra-ordenação leve a falta de redução a escrito do contrato ou
a violação da alínea c) do referido número.
Artigo 163.º
Cessação de comissão de serviço

1 — Qualquer das partes pode pôr termo à comissão
de serviço, mediante aviso prévio por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, consoante aquela
tenha durado, respectivamente, até dois anos ou período
superior.
2 — A falta de aviso prévio não obsta à cessação da comissão de serviço, constituindo a parte faltosa na obrigação
de indemnizar a contraparte nos termos do artigo 401.º

a) Caso se mantenha ao serviço da empresa, a exercer a
actividade desempenhada antes da comissão de serviço, ou
a correspondente à categoria a que tenha sido promovido
ou, ainda, a actividade prevista no acordo a que se refere
a alínea c) ou d) do n.º 3 do artigo 162.º;
b) A resolver o contrato de trabalho nos 30 dias seguintes
à decisão do empregador que ponha termo à comissão de
serviço, com direito a indemnização calculada nos termos
do artigo 366.º;
c) Tendo sido admitido para trabalhar em comissão de
serviço e esta cesse por iniciativa do empregador que não
corresponda a despedimento por facto imputável ao trabalhador, a indemnização calculada nos termos do artigo 366.º
2 — Os prazos previstos no artigo anterior e o valor da
indemnização a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1
podem ser aumentados por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou contrato de trabalho.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
SUBSECÇÃO V

Teletrabalho

Artigo 165.º
Noção de teletrabalho

Considera-se teletrabalho a prestação laboral realizada
com subordinação jurídica, habitualmente fora da empresa
e através do recurso a tecnologias de informação e de
comunicação.
Artigo 166.º
Regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho

1 — Pode exercer a actividade em regime de teletrabalho um trabalhador da empresa ou outro admitido para o
efeito, mediante a celebração de contrato para prestação
subordinada de teletrabalho.
2 — Verificadas as condições previstas no n.º 1 do artigo 195.º, o trabalhador tem direito a passar a exercer a
actividade em regime de teletrabalho, quando este seja
compatível com a actividade desempenhada.
3 — O empregador não pode opor-se ao pedido do trabalhador nos termos do número anterior.
4 — O contrato está sujeito a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Indicação da actividade a prestar pelo trabalhador,
com menção expressa do regime de teletrabalho, e correspondente retribuição;
c) Indicação do período normal de trabalho;
d) Se o período previsto para a prestação de trabalho em
regime de teletrabalho for inferior à duração previsível do
contrato de trabalho, a actividade a exercer após o termo
daquele período;
e) Propriedade dos instrumentos de trabalho bem como
o responsável pela respectiva instalação e manutenção e
pelo pagamento das inerentes despesas de consumo e de
utilização;
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f) Identificação do estabelecimento ou departamento
da empresa em cuja dependência fica o trabalhador, bem
como quem este deve contactar no âmbito da prestação
de trabalho.
5 — O trabalhador em regime de teletrabalho pode
passar a trabalhar no regime dos demais trabalhadores da
empresa, a título definitivo ou por período determinado,
mediante acordo escrito com o empregador.
6 — A forma escrita é exigida apenas para prova da
estipulação do regime de teletrabalho.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 4.
Artigo 167.º
Regime no caso de trabalhador anteriormente
vinculado ao empregador

1 — No caso de trabalhador anteriormente vinculado ao
empregador, a duração inicial do contrato para prestação
subordinada de teletrabalho não pode exceder três anos, ou
o prazo estabelecido em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho.
2 — Qualquer das partes pode denunciar o contrato
referido no número anterior durante os primeiros 30 dias
da sua execução.
3 — Cessando o contrato para prestação subordinada de
teletrabalho, o trabalhador retoma a prestação de trabalho,
nos termos acordados ou nos previstos em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 168.º
Instrumentos de trabalho em prestação
subordinada de teletrabalho

1 — Na falta de estipulação no contrato, presume-se
que os instrumentos de trabalho respeitantes a tecnologias
de informação e de comunicação utilizados pelo trabalhador pertencem ao empregador, que deve assegurar as
respectivas instalação e manutenção e o pagamento das
inerentes despesas.
2 — O trabalhador deve observar as regras de utilização
e funcionamento dos instrumentos de trabalho que lhe
forem disponibilizados.
3 — Salvo acordo em contrário, o trabalhador não pode
dar aos instrumentos de trabalho disponibilizados pelo
empregador uso diverso do inerente ao cumprimento da
sua prestação de trabalho.
Artigo 169.º
Igualdade de tratamento de trabalhador
em regime de teletrabalho

1 — O trabalhador em regime de teletrabalho tem os
mesmos direitos e deveres dos demais trabalhadores, nomeadamente no que se refere a formação e promoção ou
carreira profissionais, limites do período normal de trabalho e outras condições de trabalho, segurança e saúde no
trabalho e reparação de danos emergentes de acidente de
trabalho ou doença profissional.
2 — No âmbito da formação profissional, o empregador
deve proporcionar ao trabalhador, em caso de necessidade,
formação adequada sobre a utilização de tecnologias de

informação e de comunicação inerentes ao exercício da
respectiva actividade.
3 — O empregador deve evitar o isolamento do trabalhador, nomeadamente através de contactos regulares com
a empresa e os demais trabalhadores.
Artigo 170.º
Privacidade de trabalhador em regime de teletrabalho

1 — O empregador deve respeitar a privacidade do
trabalhador e os tempos de descanso e de repouso da família deste, bem como proporcionar-lhe boas condições
de trabalho, tanto do ponto de vista físico como psíquico.
2 — Sempre que o teletrabalho seja realizado no domicílio do trabalhador, a visita ao local de trabalho só deve
ter por objecto o controlo da actividade laboral, bem como
dos instrumentos de trabalho e apenas pode ser efectuada
entre as 9 e as 19 horas, com a assistência do trabalhador
ou de pessoa por ele designada.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 171.º
Participação e representação colectivas de trabalhador
em regime de teletrabalho

1 — O trabalhador em regime de teletrabalho integra o
número de trabalhadores da empresa para todos os efeitos
relativos a estruturas de representação colectiva, podendo
candidatar-se a essas estruturas.
2 — O trabalhador pode utilizar as tecnologias de informação e de comunicação afectas à prestação de trabalho
para participar em reunião promovida no local de trabalho
por estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.
3 — Qualquer estrutura de representação colectiva
dos trabalhadores pode utilizar as tecnologias referidas
no número anterior para, no exercício da sua actividade,
comunicar com o trabalhador em regime de teletrabalho,
nomeadamente divulgando informações a que se refere o
n.º 1 do artigo 465.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 3.
SUBSECÇÃO VI

Trabalho temporário
DIVISÃO I

Disposições gerais relativas a trabalho temporário

Artigo 172.º
Conceitos específicos do regime de trabalho temporário

Considera-se:
a) Contrato de trabalho temporário o contrato de trabalho a termo celebrado entre uma empresa de trabalho
temporário e um trabalhador, pelo qual este se obriga,
mediante retribuição daquela, a prestar a sua actividade a
utilizadores, mantendo-se vinculado à empresa de trabalho
temporário;
b) Contrato de trabalho por tempo indeterminado para
cedência temporária o contrato de trabalho por tempo
indeterminado celebrado entre uma empresa de trabalho
temporário e um trabalhador, pelo qual este se obriga,
mediante retribuição daquela, a prestar temporariamente
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a sua actividade a utilizadores, mantendo-se vinculado à
empresa de trabalho temporário;
c) Contrato de utilização de trabalho temporário o contrato de prestação de serviço a termo resolutivo entre um
utilizador e uma empresa de trabalho temporário, pelo qual
esta se obriga, mediante retribuição, a ceder àquele um ou
mais trabalhadores temporários.
Artigo 173.º
Cedência ilícita de trabalhador

1 — É nulo o contrato de utilização, o contrato de trabalho temporário ou o contrato de trabalho por tempo
indeterminado para cedência temporária celebrado por
empresa de trabalho temporário não titular de licença para
o exercício da respectiva actividade.
2 — É nulo o contrato celebrado entre empresas de
trabalho temporário pelo qual uma cede à outra um trabalhador para que este seja posteriormente cedido a terceiro.
3 — No caso previsto no n.º 1, considera-se que o trabalho é prestado à empresa de trabalho temporário em
regime de contrato de trabalho sem termo.
4 — No caso previsto no n.º 2, considera-se que o trabalho é prestado à empresa que contrate o trabalhador em
regime de contrato de trabalho sem termo.
5 — No caso de o trabalhador ser cedido a utilizador por
empresa de trabalho temporário licenciada sem que tenha
celebrado contrato de trabalho temporário ou contrato de
trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, considera-se que o trabalho é prestado a esta empresa
em regime de contrato de trabalho sem termo.
6 — Em substituição do disposto no n.os 3, 4 ou 5, o
trabalhador pode optar, nos 30 dias seguintes ao início da
prestação de actividade, por uma indemnização nos termos
do artigo 396.º
7 — Constitui contra-ordenação muito grave, imputável
à empresa de trabalho temporário e ao utilizador, a celebração de contrato de utilização de trabalho temporário
por parte de empresa não titular de licença.
Artigo 174.º
Casos especiais de responsabilidade da empresa
de trabalho temporário ou do utilizador

1 — A celebração de contrato de utilização de trabalho
temporário por empresa de trabalho temporário não licenciada responsabiliza solidariamente esta e o utilizador pelos
créditos do trabalhador emergentes do contrato de trabalho,
da sua violação ou cessação, relativos aos últimos três anos,
bem como pelos encargos sociais correspondentes.
2 — O utilizador é subsidiariamente responsável pelos
créditos do trabalhador relativos aos primeiros 12 meses de
trabalho e pelos encargos sociais correspondentes.
DIVISÃO II

Contrato de utilização de trabalho temporário

Artigo 175.º
Admissibilidade de contrato de utilização de trabalho temporário

1 — O contrato de utilização de trabalho temporário só
pode ser celebrado nas situações referidas nas alíneas a)
a g) do n.º 2 do artigo 140.º e ainda nos seguintes casos:
a) Vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu preenchimento;

b) Necessidade intermitente de mão-de-obra, determinada por flutuação da actividade durante dias ou partes de
dia, desde que a utilização não ultrapasse semanalmente
metade do período normal de trabalho maioritariamente
praticado no utilizador;
c) Necessidade intermitente de prestação de apoio familiar directo, de natureza social, durante dias ou partes
de dia;
d) Realização de projecto temporário, designadamente
instalação ou reestruturação de empresa ou estabelecimento, montagem ou reparação industrial.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, no que
se refere à alínea f) do n.º 2 do artigo 140.º, considera-se
acréscimo excepcional de actividade da empresa o que
tenha duração até 12 meses.
3 — A duração do contrato de utilização não pode exceder o período estritamente necessário à satisfação da
necessidade do utilizador a que se refere o n.º 1.
4 — Não é permitida a utilização de trabalhador temporário em posto de trabalho particularmente perigoso
para a sua segurança ou saúde, salvo se for essa a sua
qualificação profissional.
5 — Não é permitido celebrar contrato de utilização de
trabalho temporário para satisfação de necessidades que
foram asseguradas por trabalhador cujo contrato tenha cessado nos 12 meses anteriores por despedimento colectivo
ou despedimento por extinção de posto de trabalho.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave imputável
ao utilizador a violação do disposto no n.º 4.
Artigo 176.º
Justificação de contrato de utilização de trabalho temporário

1 — Cabe ao utilizador a prova dos factos que justificam a celebração de contrato de utilização de trabalho
temporário.
2 — É nulo o contrato de utilização celebrado fora das
situações a que se refere o n.º 1 do artigo anterior.
3 — No caso previsto no número anterior, considera-se
que o trabalho é prestado pelo trabalhador ao utilizador em
regime de contrato de trabalho sem termo, sendo aplicável
o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
Artigo 177.º
Forma e conteúdo de contrato de utilização
de trabalho temporário

1 — O contrato de utilização de trabalho temporário está
sujeito a forma escrita, é celebrado em dois exemplares
e deve conter:
a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes, os respectivos números de contribuintes e do regime
geral da segurança social, bem como, quanto à empresa
de trabalho temporário, o número e a data do alvará da
respectiva licença;
b) Motivo justificativo do recurso ao trabalho temporário por parte do utilizador;
c) Caracterização do posto de trabalho a preencher, dos
respectivos riscos profissionais e, sendo caso disso, dos
riscos elevados ou relativos a posto de trabalho particularmente perigoso, a qualificação profissional requerida,
bem como a modalidade adoptada pelo utilizador para os
serviços de segurança e saúde no trabalho e o respectivo
contacto;
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d) Local e período normal de trabalho;
e) Retribuição de trabalhador do utilizador que exerça
as mesmas funções;
f) Pagamento devido pelo utilizador à empresa de trabalho temporário;
g) Início e duração, certa ou incerta, do contrato;
h) Data da celebração do contrato.
2 — Para efeitos da alínea b) do número anterior, a indicação do motivo justificativo deve ser feita pela menção
expressa dos factos que o integram, devendo estabelecer-se
a relação entre a justificação invocada e o termo estipulado.
3 — O contrato de utilização de trabalho temporário
deve ter em anexo cópia da apólice de seguro de acidentes de trabalho que englobe o trabalhador temporário e
a actividade a exercer por este, sem o que o utilizador
é solidariamente responsável pela reparação dos danos
emergentes de acidente de trabalho.
4 — O contrato é nulo se não for celebrado por escrito
ou omitir a menção exigida pela alínea b) do n.º 1.
5 — No caso previsto no número anterior, considera-se
que o trabalho é prestado pelo trabalhador ao utilizador em
regime de contrato de trabalho sem termo, sendo aplicável
o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
6 — Constitui contra-ordenação leve imputável à empresa de trabalho temporário e ao utilizador a violação do
disposto nas alíneas a), c) ou f) do n.º 1.
Artigo 178.º
Duração de contrato de utilização de trabalho temporário

1 — O contrato de utilização de trabalho temporário é
celebrado a termo resolutivo, certo ou incerto.
2 — A duração do contrato de utilização de trabalho
temporário, incluindo renovações, não pode exceder a
duração da causa justificativa nem o limite de dois anos,
ou de seis ou 12 meses em caso de, respectivamente, vacatura de posto de trabalho quando já decorra processo
de recrutamento para o seu preenchimento ou acréscimo
excepcional da actividade da empresa.
3 — Considera-se como um único contrato o que seja
objecto de renovação.
4 — No caso de o trabalhador temporário continuar ao
serviço do utilizador decorridos 10 dias após a cessação
do contrato de utilização sem a celebração de contrato
que o fundamente, considera-se que o trabalho passa a ser
prestado ao utilizador com base em contrato de trabalho
sem termo.
Artigo 179.º
Proibição de contratos sucessivos

1 — No caso de se ter completado a duração máxima de
contrato de utilização de trabalho temporário, é proibida
a sucessão no mesmo posto de trabalho de trabalhador
temporário ou de trabalhador contratado a termo, antes de
decorrer um período de tempo igual a um terço da duração
do referido contrato, incluindo renovações.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável nos
seguintes casos:
a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando
o contrato de utilização tenha sido celebrado para sua
substituição;
b) Acréscimo excepcional de necessidade de mão-de-obra em actividade sazonal.

3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
DIVISÃO III

Contrato de trabalho temporário

Artigo 180.º
Admissibilidade de contrato de trabalho temporário

1 — O contrato de trabalho temporário só pode ser celebrado a termo resolutivo, certo ou incerto, nas situações
previstas para a celebração de contrato de utilização.
2 — É nulo o termo estipulado em violação do disposto
no número anterior, considerando-se o trabalho efectuado
em execução do contrato como prestado à empresa de
trabalho temporário em regime de contrato de trabalho
sem termo, e sendo aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
3 — Caso a nulidade prevista no número anterior concorra com a nulidade do contrato de utilização de trabalho
temporário, prevista no n.º 2 do artigo 176.º ou no n.º 4
do artigo 177.º, considera-se que o trabalho é prestado ao
utilizador em regime de contrato de trabalho sem termo,
sendo aplicável o disposto no n.º 6 do artigo 173.º
Artigo 181.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário

1 — O contrato de trabalho temporário está sujeito a
forma escrita, é celebrado em dois exemplares e deve
conter:
a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes e número e data do alvará da licença da empresa de
trabalho temporário;
b) Motivos que justificam a celebração do contrato, com
menção concreta dos factos que os integram;
c) Actividade contratada;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Retribuição;
f) Data de início do trabalho;
g) Termo do contrato;
h) Data da celebração.
2 — Na falta de documento escrito ou em caso de omissão ou insuficiência da indicação do motivo justificativo
da celebração do contrato, considera-se que o trabalho é
prestado à empresa de trabalho temporário em regime do
contrato de trabalho sem termo, sendo aplicável o disposto
no n.º 6 do artigo 173.º
3 — O contrato que não contenha a menção do seu
termo considera-se celebrado pelo prazo de um mês, não
sendo permitida a sua renovação.
4 — Um exemplar do contrato fica com o trabalhador.
5 — Constitui contra-ordenação leve, imputável à empresa de trabalho temporário, a violação do disposto na
alínea a) ou qualquer das alíneas c) a f) do n.º 1 ou no
n.º 4.
Artigo 182.º
Duração de contrato de trabalho temporário

1 — A duração do contrato de trabalho temporário não
pode exceder a do contrato de utilização.
2 — O contrato de trabalho temporário a termo certo não
está sujeito ao limite de duração do n.º 2 do artigo 148.º
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e pode ser renovado enquanto se mantenha o motivo justificativo.
3 — A duração do contrato de trabalho temporário a
termo certo, incluindo renovações, não pode exceder dois
anos, ou seis ou 12 meses quando aquele seja celebrado,
respectivamente, em caso de vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu
preenchimento ou de acréscimo excepcional de actividade
da empresa.
4 — O contrato de trabalho temporário a termo incerto
dura pelo tempo necessário à satisfação de necessidade
temporária do utilizador, não podendo exceder os limites
de duração referidos no número anterior.
5 — É aplicável ao cômputo dos limites referidos nos
números anteriores o disposto no n.º 5 do artigo 148.º
6 — À caducidade do contrato de trabalho temporário
é aplicável o disposto no artigo 344.º ou 345.º, consoante
seja a termo certo ou incerto.
DIVISÃO IV

Contrato de trabalho por tempo indeterminado
para cedência temporária

Artigo 183.º
Forma e conteúdo de contrato de trabalho por tempo
indeterminado para cedência temporária

1 — O contrato de trabalho por tempo indeterminado
para cedência temporária está sujeito a forma escrita, é
celebrado em dois exemplares e deve conter:
a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes e número e data do alvará da licença da empresa de
trabalho temporário;
b) Menção expressa de que o trabalhador aceita que a
empresa de trabalho temporário o ceda temporariamente
a utilizadores;
c) Actividade contratada ou descrição genérica das funções a exercer e da qualificação profissional adequada, bem
como a área geográfica na qual o trabalhador está adstrito
a exercer funções;
d) Retribuição mínima durante as cedências que ocorram, nos termos do artigo 185.º
2 — Um exemplar do contrato fica com o trabalhador.
3 — Na falta de documento escrito ou no caso de omissão ou insuficiência das menções referidas na alínea b)
ou c) do n.º 1, considera-se que o trabalho é prestado à
empresa de trabalho temporário em regime de contrato
de trabalho sem termo, sendo aplicável o disposto no n.º 6
do artigo 173.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea b) do n.º 1.
Artigo 184.º
Período sem cedência temporária

1 — No período em que não se encontre em situação
de cedência, o trabalhador contratado por tempo indeterminado pode prestar actividade à empresa de trabalho
temporário.
2 — Durante o período referido no número anterior, o
trabalhador tem direito:
a) Caso não exerça actividade, a compensação prevista
em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho,

ou no valor de dois terços da última retribuição ou da
retribuição mínima mensal garantida, consoante o que for
mais favorável;
b) Caso exerça actividade à empresa de trabalho temporário, a retribuição correspondente à actividade desempenhada, sem prejuízo do valor referido no contrato de
trabalho a que se refere o artigo anterior.
3 — Constitui contra-ordenação grave imputável à empresa de trabalho temporário a violação do disposto neste
artigo.
DIVISÃO V

Regime de prestação de trabalho de trabalhador
temporário

Artigo 185.º
Condições de trabalho de trabalhador temporário

1 — O trabalhador temporário pode ser cedido a mais
de um utilizador, ainda que não seja titular de contrato
de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, se o contrário não for estabelecido no respectivo
contrato.
2 — Durante a cedência, o trabalhador está sujeito ao
regime aplicável ao utilizador no que respeita ao modo,
lugar, duração do trabalho e suspensão do contrato de
trabalho, segurança e saúde no trabalho e acesso a equipamentos sociais.
3 — O utilizador deve elaborar o horário de trabalho
do trabalhador e marcar o período das férias que sejam
gozadas ao seu serviço.
4 — Durante a execução do contrato, o exercício do
poder disciplinar cabe à empresa de trabalho temporário.
5 — O trabalhador tem direito à retribuição mínima
de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
aplicável à empresa de trabalho temporário ou ao utilizador
que corresponda às suas funções, ou à praticada por este
para trabalho igual ou de valor igual, consoante a que for
mais favorável.
6 — O trabalhador tem direito, em proporção da duração
do respectivo contrato, a férias, subsídios de férias e de
Natal, bem como a outras prestações regulares e periódicas
a que os trabalhadores do utilizador tenham direito por
trabalho igual ou de valor igual.
7 — A retribuição do período de férias e os subsídios
de férias e de Natal de trabalhador contratado por tempo
indeterminado para cedência temporária são calculados
com base na média das retribuições auferidas nos últimos
12 meses, ou no período de execução do contrato se este
for inferior, excluindo as compensações referidas no artigo 184.º e os períodos correspondentes.
8 — O trabalhador temporário cedido a utilizador no
estrangeiro por período inferior a oito meses tem direito ao
pagamento de um abono mensal a título de ajudas de custo
até ao limite de 25 % do valor da retribuição base.
9 — O disposto no número anterior não se aplica a
trabalhador titular de contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, ao qual são aplicáveis
as regras de abono de ajudas de custo por deslocação em
serviço previstas na lei geral.
10 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, após 60 dias de prestação de trabalho, é aplicável ao
trabalhador temporário o instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho aplicável a trabalhadores do utilizador
que exerçam as mesmas funções.
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11 — O utilizador deve informar o trabalhador temporário dos postos de trabalho disponíveis na empresa ou
estabelecimento para funções idênticas às exercidas por
este, com vista à sua candidatura.
12 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 3 e o exercício de poder disciplinar por
parte do utilizador ou a violação do disposto no número
anterior.
Artigo 186.º
Segurança e saúde no trabalho temporário

1 — O trabalhador temporário beneficia do mesmo nível
de protecção em matéria de segurança e saúde no trabalho
que os restantes trabalhadores do utilizador.
2 — Antes da cedência do trabalhador temporário, o
utilizador deve informar, por escrito, a empresa de trabalho
temporário sobre:
a) Os resultados da avaliação dos riscos para a segurança
e saúde do trabalhador temporário inerentes ao posto de
trabalho a que vai ser afecto e, em caso de riscos elevados
relativos a posto de trabalho particularmente perigoso, a
necessidade de qualificação profissional adequada e de
vigilância médica especial;
b) As instruções sobre as medidas a adoptar em caso de
perigo grave e iminente;
c) As medidas de primeiros socorros, de combate a
incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de
sinistro, assim como os trabalhadores ou serviços encarregados de as pôr em prática;
d) O modo de o médico do trabalho ou o técnico de
higiene e segurança da empresa de trabalho temporário
aceder a posto de trabalho a ocupar.
3 — A empresa de trabalho temporário deve comunicar ao trabalhador temporário a informação prevista no
número anterior, por escrito e antes da sua cedência ao
utilizador.
4 — Os exames de saúde de admissão, periódicos e
ocasionais são da responsabilidade da empresa de trabalho
temporário, incumbindo ao respectivo médico do trabalho
a conservação das fichas clínicas.
5 — A empresa de trabalho temporário deve informar o
utilizador de que o trabalhador está considerado apto em
resultado do exame de saúde, dispõe das qualificações profissionais adequadas e tem a informação referida no n.º 2.
6 — O utilizador deve assegurar ao trabalhador temporário formação suficiente e adequada ao posto de trabalho, tendo em conta a sua qualificação profissional e
experiência.
7 — O trabalhador exposto a riscos elevados relativos a
posto de trabalho particularmente perigoso deve ter vigilância médica especial, a cargo do utilizador, cujo médico do
trabalho deve informar o médico do trabalho da empresa
de trabalho temporário sobre eventual contra-indicação.
8 — O utilizador deve comunicar o início da actividade
de trabalhador temporário, nos cinco dias úteis subsequentes, aos serviços de segurança e saúde no trabalho, aos
representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde
no trabalho, aos trabalhadores com funções específicas
neste domínio e à comissão de trabalhadores.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 7, constitui contra-ordenação grave a
violação do disposto nos n.os 4, 5 ou 6 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 3 ou 8.

Artigo 187.º
Formação profissional de trabalhador temporário

1 — A empresa de trabalho temporário deve assegurar
a formação profissional de trabalhador temporário contratado a termo sempre que a duração do contrato, incluindo
renovações, ou a soma de contratos de trabalho temporário
sucessivos num ano civil seja superior a três meses.
2 — A formação profissional prevista no número anterior deve ter a duração mínima de oito horas, ou duração
mais elevada de acordo com o n.º 2 do artigo 131.º
3 — A empresa de trabalho temporário deve afectar à formação profissional dos trabalhadores temporários, pelo menos, 1 % do seu volume anual de negócios nesta actividade.
4 — A empresa de trabalho temporário não pode exigir
ao trabalhador temporário qualquer quantia, seja a que
título for, nomeadamente por serviços de orientação ou
formação profissional.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
6 — Em caso de violação do n.º 4, pode ser aplicada
a sanção acessória de suspensão temporária do exercício
da actividade até dois anos, a qual é averbada no registo
nacional das empresas de trabalho temporário.
Artigo 188.º
Substituição de trabalhador temporário

1 — Salvo acordo em contrário, em caso de cessação
do contrato de trabalhador temporário ou ausência deste,
a empresa de trabalho temporário deve ceder outro trabalhador ao utilizador, no prazo de quarenta e oito horas.
2 — O utilizador pode recusar a prestação do trabalhador temporário, nos primeiros 15 ou 30 dias de permanência deste ao seu serviço, consoante o contrato de utilização
tenha ou não duração inferior a seis meses, caso em que a
empresa de trabalho temporário deve proceder nos termos
do número anterior.
Artigo 189.º
Enquadramento de trabalhador temporário

1 — O trabalhador temporário é considerado, no que diz
respeito à empresa de trabalho temporário e ao utilizador,
para efeitos de aplicação do regime relativo a estruturas
de representação colectiva dos trabalhadores, consoante
estejam em causa matérias referentes à empresa de trabalho
temporário ou ao utilizador, nomeadamente a constituição
das mesmas estruturas.
2 — O trabalhador temporário não é incluído no número
de trabalhadores do utilizador para determinação das obrigações em função do número de trabalhadores, excepto
no que respeita à organização de serviços de segurança e
saúde no trabalho e à classificação de acordo com o tipo
de empresa.
3 — O utilizador deve incluir a informação relativa a trabalhador temporário no balanço social e no relatório anual
da actividade dos serviços de segurança e saúde no trabalho.
4 — A empresa de trabalho temporário deve incluir
a informação relativa a trabalhador temporário no mapa
do quadro de pessoal e nos relatórios anuais da formação
profissional e da actividade dos serviços de segurança e
saúde no trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 3.
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Artigo 190.º
Prestações garantidas pela caução para exercício
da actividade de trabalho temporário

1 — A caução constituída pela empresa de trabalho
temporário para o exercício da actividade garante, nos
termos de legislação específica, o pagamento de:
a) Crédito do trabalhador temporário relativo a retribuição, indemnização ou compensação pela cessação do
contrato de trabalho e outras prestações pecuniárias, em
mora por período superior a 15 dias;
b) Contribuições para a segurança social, em mora por
período superior a 30 dias.
2 — A existência de crédito do trabalhador em mora
pode ser verificada mediante decisão definitiva de aplicação de coima por falta do respectivo pagamento, ou
decisão condenatória transitada em julgado.
Artigo 191.º

2 — A empresa de trabalho temporário pode ainda ser
punida com a sanção acessória de interdição do exercício
da actividade até dois anos em caso de reincidência na
prática das seguintes infracções:
a) Não constituição de seguro de acidentes de trabalho
de trabalhador temporário;
b) Atraso por período superior a 30 dias no pagamento
da retribuição devida a trabalhadores temporários.
3 — A empresa de trabalho temporário, juntamente com
a coima aplicável à contra-ordenação por celebração de
contrato de utilização de trabalho temporário não sendo
titular de licença, é ainda punível com ordem de encerramento do estabelecimento onde a actividade é exercida,
até à regularização da situação.
4 — A sanção acessória referida nos números anteriores
é averbada no registo nacional das empresas de trabalho
temporário, previsto em legislação específica.

Execução da caução

CAPÍTULO II

1 — O trabalhador deve reclamar os respectivos créditos no prazo de 30 dias a contar do termo do contrato de
trabalho, bem como comunicar tal facto ao serviço público
de emprego, para efeitos de pagamento através da caução.
2 — A falta de pagamento pontual de crédito do trabalhador que se prolongue por período superior a 15 dias
deve ser declarada, a pedido deste, pelo empregador, no
prazo de cinco dias ou, em caso de recusa, pelo serviço
com competência inspectiva do ministério responsável
pela área laboral, no prazo de 10 dias.
3 — A declaração referida no número anterior deve
especificar a natureza, o montante e o período a que o
crédito respeita.
4 — O trabalhador ou o credor dos demais encargos previstos no artigo anterior pode solicitar ao serviço público
de emprego o pagamento do respectivo crédito através da
caução, nos 30 dias seguintes à data do seu vencimento,
apresentando a declaração referida no n.º 2.
5 — No caso de ser apresentada a declaração emitida
pelo serviço com competência inspectiva do ministério
responsável pela área laboral, o serviço público de emprego notifica a empresa de trabalho temporário de que o
trabalhador requereu o pagamento de crédito por conta da
caução e de que este é efectuado se a mesma não provar
o pagamento no prazo de oito dias.
6 — No caso de a caução ser insuficiente face aos créditos cujo pagamento é solicitado, este é feito de acordo
com os seguintes critérios de precedência:

Prestação do trabalho

a) Créditos retributivos dos trabalhadores relativos aos últimos 30 dias da actividade, com o limite correspondente ao
montante de três vezes a retribuição mínima mensal garantida;
b) Outros créditos retributivos por ordem de pedido;
c) Indemnizações e compensações pela cessação do
contrato de trabalho temporário;
d) Demais encargos com os trabalhadores.
Artigo 192.º
Sanções acessórias no âmbito de trabalho temporário

1 — Juntamente com a coima, pode ser punida com a
sanção acessória de interdição do exercício da actividade
até dois anos a empresa de trabalho temporário que admita
trabalhador em violação das normas sobre a idade mínima
ou a escolaridade obrigatória.

SECÇÃO I
Local de trabalho

Artigo 193.º
Noção de local de trabalho

1 — O trabalhador deve, em princípio, exercer a actividade no local contratualmente definido, sem prejuízo do
disposto no artigo seguinte.
2 — O trabalhador encontra-se adstrito a deslocações
inerentes às suas funções ou indispensáveis à sua formação
profissional.
Artigo 194.º
Transferência de local de trabalho

1 — O empregador pode transferir o trabalhador para
outro local de trabalho, temporária ou definitivamente, nas
seguintes situações:
a) Em caso de mudança ou extinção, total ou parcial,
do estabelecimento onde aquele presta serviço;
b) Quando outro motivo do interesse da empresa o exija
e a transferência não implique prejuízo sério para o trabalhador.
2 — As partes podem alargar ou restringir o disposto
no número anterior, mediante acordo que caduca ao fim
de dois anos se não tiver sido aplicado.
3 — A transferência temporária não pode exceder seis
meses, salvo por exigências imperiosas do funcionamento
da empresa.
4 — O empregador deve custear as despesas do trabalhador decorrentes do acréscimo dos custos de deslocação
e da mudança de residência ou, em caso de transferência
temporária, de alojamento.
5 — No caso de transferência definitiva, o trabalhador
pode resolver o contrato se tiver prejuízo sério, tendo direito à compensação prevista no artigo 366.º
6 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado
por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
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7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 4, no caso de transferência definitiva,
e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto
no n.º 3.
Artigo 195.º
Transferência a pedido do trabalhador

1 — O trabalhador vítima de violência doméstica tem
direito a ser transferido, temporária ou definitivamente, a
seu pedido, para outro estabelecimento da empresa, verificadas as seguintes condições:
a) Apresentação de queixa-crime;
b) Saída da casa de morada de família no momento em
que se efective a transferência.
2 — Em situação prevista no número anterior, o empregador apenas pode adiar a transferência com fundamento
em exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da
empresa ou serviço, ou até que exista posto de trabalho
compatível disponível.
3 — No caso previsto do número anterior, o trabalhador
tem direito a suspender o contrato de imediato até que
ocorra a transferência.
4 — É garantida a confidencialidade da situação que
motiva as alterações contratuais do número anterior, se
solicitado pelo interessado.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2.

c) A interrupção de trabalho por motivos técnicos, nomeadamente limpeza, manutenção ou afinação de equipamento, mudança de programa de produção, carga ou
descarga de mercadorias, falta de matéria-prima ou energia, ou por factor climatérico que afecte a actividade da
empresa, ou por motivos económicos, designadamente
quebra de encomendas;
d) O intervalo para refeição em que o trabalhador tenha
de permanecer no espaço habitual de trabalho ou próximo
dele, para poder ser chamado a prestar trabalho normal em
caso de necessidade;
e) A interrupção ou pausa no período de trabalho imposta
por normas de segurança e saúde no trabalho.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 198.º
Período normal de trabalho

O tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar, medido em número de horas por dia e por semana,
denomina-se período normal de trabalho.
Artigo 199.º
Período de descanso

Entende-se por período de descanso o que não seja
tempo de trabalho.

Artigo 196.º

Artigo 200.º

Procedimento em caso de transferência do local de trabalho

Horário de trabalho

1 — O empregador deve comunicar a transferência ao
trabalhador, por escrito, com oito ou 30 dias de antecedência, consoante esta seja temporária ou definitiva.
2 — A comunicação deve ser fundamentada e indicar a
duração previsível da transferência, mencionando, sendo
caso disso, o acordo a que se refere o n.º 2 do artigo 194.º

1 — Entende-se por horário de trabalho a determinação
das horas de início e termo do período normal de trabalho
diário e do intervalo de descanso, bem como do descanso
semanal.
2 — O horário de trabalho delimita o período normal
de trabalho diário e semanal.
3 — O início e o termo do período normal de trabalho
diário podem ocorrer em dias consecutivos.

SECÇÃO II
Duração e organização do tempo de trabalho
SUBSECÇÃO I

Noções e princípios gerais sobre duração e organização
do tempo de trabalho

Artigo 197.º
Tempo de trabalho

1 — Considera-se tempo de trabalho qualquer período
durante o qual o trabalhador exerce a actividade ou permanece adstrito à realização da prestação, bem como as
interrupções e os intervalos previstos no número seguinte.
2 — Consideram-se compreendidos no tempo de trabalho:
a) A interrupção de trabalho como tal considerada em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, em regulamento interno de empresa ou resultante de uso da empresa;
b) A interrupção ocasional do período de trabalho diário
inerente à satisfação de necessidades pessoais inadiáveis
do trabalhador ou resultante de consentimento do empregador;

Artigo 201.º
Período de funcionamento

1 — Entende-se por período de funcionamento o período de tempo diário durante o qual o estabelecimento
pode exercer a sua actividade.
2 — O período de funcionamento de estabelecimento de
venda ao público denomina-se período de abertura.
3 — O período de funcionamento de estabelecimento
industrial denomina-se período de laboração.
4 — O regime dos períodos de funcionamento consta
de legislação específica.
Artigo 202.º
Registo de tempos de trabalho

1 — O empregador deve manter o registo dos tempos
de trabalho, incluindo dos trabalhadores que estão isentos
de horário de trabalho, em local acessível e por forma que
permita a sua consulta imediata.
2 — O registo deve conter a indicação das horas de
início e de termo do tempo de trabalho, bem como das
interrupções ou intervalos que nele não se compreendam,
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por forma a permitir apurar o número de horas de trabalho
prestadas por trabalhador, por dia e por semana, bem como
as prestadas em situação referida na alínea b) do n.º 1 do
artigo 257.º
3 — O empregador deve assegurar que o trabalhador
que preste trabalho no exterior da empresa vise o registo
imediatamente após o seu regresso à empresa, ou envie o
mesmo devidamente visado, de modo que a empresa disponha do registo devidamente visado no prazo de 15 dias
a contar da prestação.
4 — O empregador deve manter o registo dos tempos
de trabalho, bem como a declaração a que se refere o artigo 257.º e o acordo a que se refere a alínea f) do n.º 3 do
artigo 226.º, durante cinco anos.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO II

Limites da duração do trabalho

Artigo 203.º

2 — O acordo pode prever o aumento do período normal
de trabalho diário até duas horas e que o trabalho semanal
possa atingir cinquenta horas, só não se contando nestas o trabalho suplementar prestado por motivo de força
maior.
3 — Em semana cuja duração do trabalho seja inferior
a quarenta horas, a redução pode ser até duas horas diárias
ou, sendo acordada, em dias ou meios dias, sem prejuízo
do direito a subsídio de refeição.
4 — O acordo pode ser celebrado mediante proposta,
por escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação por
parte de trabalhador que a ela não se oponha, por escrito,
nos 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 217.º
5 — O regime jurídico previsto nos números anteriores mantém-se até ao termo do período de referência em
execução à data da entrada em vigor de instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho que incida sobre a
matéria.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

Limites máximos do período normal de trabalho

Artigo 206.º

1 — O período normal de trabalho não pode exceder
oito horas por dia e quarenta horas por semana.
2 — O período normal de trabalho diário de trabalhador
que preste trabalho exclusivamente em dias de descanso
semanal da generalidade dos trabalhadores da empresa
ou estabelecimento pode ser aumentado até quatro horas
diárias, sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — Há tolerância de quinze minutos para transacções,
operações ou outras tarefas começadas e não acabadas
na hora estabelecida para o termo do período normal de
trabalho diário, tendo tal tolerância carácter excepcional
e devendo o acréscimo de trabalho ser pago ao perfazer
quatro horas ou no termo do ano civil.
4 — Os limites máximos do período normal de trabalho
podem ser reduzidos por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, não podendo daí resultar diminuição
da retribuição dos trabalhadores.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

Adaptabilidade grupal

1 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que institua o regime de adaptabilidade previsto
no artigo 204.º pode prever que:
a) O empregador possa aplicar o regime ao conjunto
dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica caso, pelo menos, 60 % dos trabalhadores dessa
estrutura sejam por ele abrangidos, mediante filiação em
associação sindical celebrante da convenção e por escolha
dessa convenção como aplicável;
b) O disposto na alínea anterior se aplique enquanto os
trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica em
causa abrangidos pelo regime de acordo com a parte final
da alínea anterior forem em número igual ou superior ao
correspondente à percentagem nele indicada.

1 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, o período normal de trabalho pode ser definido
em termos médios, caso em que o limite diário estabelecido no n.º 1 do artigo anterior pode ser aumentado até
quatro horas e a duração do trabalho semanal pode atingir
sessenta horas, só não se contando nestas o trabalho suplementar prestado por motivo de força maior.
2 — O período normal de trabalho definido nos termos previstos no número anterior não pode exceder cinquenta horas em média num período de dois meses.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

2 — Caso a proposta a que se refere o n.º 4 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 % dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for
dirigida, o empregador pode aplicar o mesmo regime ao
conjunto dos trabalhadores dessa estrutura.
3 — Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores na composição da equipa, secção ou unidade
económica, o disposto no número anterior aplica-se enquanto dessa alteração não resultar percentagem inferior
à nele indicada.
4 — O regime de adaptabilidade instituído nos termos
dos n.os 1 ou 2 não se aplica a trabalhador abrangido por
convenção colectiva que disponha de modo contrário a
esse regime ou, relativamente a regime referido no n.º 1, a
trabalhador representado por associação sindical que tenha
deduzido oposição a portaria de extensão da convenção
colectiva em causa.
5 — Constitui contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste artigo.

Artigo 205.º

Artigo 207.º

Adaptabilidade individual

Período de referência

1 — O empregador e o trabalhador podem, por acordo,
definir o período normal de trabalho em termos médios.

1 — Em regime de adaptabilidade, a duração média do
trabalho é apurada por referência a período estabelecido

Artigo 204.º
Adaptabilidade por regulamentação colectiva
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em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
que não seja superior a 12 meses ou, na sua falta, a um
período de quatro meses.
2 — Na situação a que se refere a parte final do número
anterior, o período de referência pode ser aumentado para
seis meses quando esteja em causa:
a) Trabalhador familiar do empregador;
b) Trabalhador que ocupe cargo de administração ou de
direcção, ou que tenha poder de decisão autónomo;
c) Actividade caracterizada por implicar afastamento
entre o local de trabalho e a residência do trabalhador ou
entre diversos locais de trabalho do trabalhador;
d) Actividade de segurança e vigilância de pessoas ou
bens com carácter de permanência, designadamente de
guarda, porteiro ou trabalhador de empresa de segurança
ou vigilância;
e) Actividade caracterizada pela necessidade de assegurar a continuidade do serviço ou da produção, nomeadamente:
i) Recepção, tratamento ou cuidados providenciados
por hospital ou estabelecimento semelhante, incluindo
a actividade de médico em formação, ou por instituição
residencial ou prisão;
ii) Porto ou aeroporto;
iii) Imprensa, rádio, televisão, produção cinematográfica, correios, telecomunicações, serviço de ambulâncias,
sapadores bombeiros ou protecção civil;
iv) Produção, transporte ou distribuição de gás, água,
electricidade, recolha de lixo ou instalações de incineração;
v) Indústria cujo processo de trabalho não possa ser
interrompido por motivos técnicos;
vi) Investigação e desenvolvimento;
vii) Agricultura;
viii) Transporte de passageiros em serviço regular de
transporte urbano;
f) Acréscimo previsível de actividade, nomeadamente
na agricultura, no turismo e nos serviços postais;
g) Trabalhador de transporte ferroviário que preste
trabalho intermitente a bordo de comboios ou tendo por
fim assegurar a continuidade e regularidade do tráfego
ferroviário;
h) Caso fortuito ou de força maior;
i) Acidente ou risco de acidente iminente.
3 — Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, o período de referência
apenas pode ser alterado durante o seu decurso quando
circunstâncias objectivas o justifiquem e o total de horas
de trabalho prestadas não seja superior às que teriam sido
realizadas caso não vigorasse o regime de adaptabilidade,
aplicando-se com as necessárias adaptações o disposto no
n.º 3 do artigo 205.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

2 — O período normal de trabalho pode ser aumentado até quatro horas diárias e pode atingir sessenta horas
semanais, tendo o acréscimo por limite duzentas horas
por ano.
3 — O limite anual referido no número anterior pode
ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho caso a utilização do regime tenha por
objectivo evitar a redução do número de trabalhadores,
só podendo esse limite ser aplicado durante um período
até 12 meses.
4 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho deve regular:
a) A compensação do trabalho prestado em acréscimo,
que pode ser feita mediante redução equivalente do tempo
de trabalho, pagamento em dinheiro ou ambas as modalidades;
b) A antecedência com que o empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de prestação de trabalho;
c) O período em que a redução do tempo de trabalho
para compensar trabalho prestado em acréscimo deve ter
lugar, por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do
empregador, bem como a antecedência com que qualquer
deles deve informar o outro da utilização dessa redução.
5 — Constitui contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto neste artigo.
Artigo 209.º
Horário concentrado

1 — O período normal de trabalho diário pode ter aumento até quatro horas diárias:
a) Por acordo entre empregador e trabalhador ou por
instrumento de regulamentação colectiva, para concentrar o
período normal de trabalho semanal no máximo de quatro
dias de trabalho;
b) Por instrumento de regulamentação colectiva para estabelecer um horário de trabalho que contenha, no máximo,
três dias de trabalho consecutivos, seguidos no mínimo
de dois dias de descanso, devendo a duração do período
normal de trabalho semanal ser respeitado, em média, num
período de referência de 45 dias.
2 — Aos trabalhadores abrangidos por regime de horário
de trabalho concentrado não pode ser simultaneamente
aplicável o regime de adaptabilidade.
3 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que institua o horário concentrado regula a retribuição e outras condições da sua aplicação.
Artigo 210.º
Excepções aos limites máximos do período normal de trabalho

Banco de horas

1 — Os limites do período normal de trabalho constantes do artigo 203.º só podem ser ultrapassados nos casos
expressamente previstos neste Código, ou quando instrumento de regulamentação colectiva de trabalho o permita
nas seguintes situações:

1 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, pode ser instituído um regime de banco de horas,
em que a organização do tempo de trabalho obedeça ao
disposto nos números seguintes.

a) Em relação a trabalhador de entidade sem fim lucrativo ou estreitamente ligada ao interesse público, desde que
a sujeição do período normal de trabalho a esses limites
seja incomportável;

Artigo 208.º
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b) Em relação a trabalhador cujo trabalho seja acentuadamente intermitente ou de simples presença.
2 — Sempre que entidade referida na alínea a) do número anterior prossiga actividade industrial, o período
normal de trabalho não deve ultrapassar quarenta horas por
semana, na média do período de referência aplicável.
Artigo 211.º
Limite máximo da duração média do trabalho semanal

1 — Sem prejuízo do disposto nos artigos 203.º a 210.º,
a duração média do trabalho semanal, incluindo trabalho
suplementar, não pode ser superior a quarenta e oito horas,
num período de referência estabelecido em instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho que não ultrapasse
12 meses ou, na falta deste, num período de referência
de quatro meses, ou de seis meses nos casos previstos no
n.º 2 do artigo 207.º
2 — No cálculo da média referida no número anterior,
os dias de férias são subtraídos ao período de referência
em que são gozados.
3 — Os dias de ausência por doença, bem como os dias
de licença parental, inicial ou complementar, e de licença
para assistência a filho com deficiência ou doença crónica
são considerados com base no correspondente período
normal de trabalho.
4 — O disposto nos números anteriores não se aplica
a trabalhador que ocupe cargo de administração ou de
direcção ou com poder de decisão autónomo, que esteja
isento de horário de trabalho, ao abrigo das alíneas a) ou
b) do n.º 1 do artigo 219.º
SUBSECÇÃO III

Horário de trabalho

Artigo 212.º
Elaboração de horário de trabalho

1 — Compete ao empregador determinar o horário de
trabalho do trabalhador, dentro dos limites da lei, designadamente do regime de período de funcionamento aplicável.
2 — Na elaboração do horário de trabalho, o empregador deve:
a) Ter em consideração prioritariamente as exigências
de protecção da segurança e saúde do trabalhador;
b) Facilitar ao trabalhador a conciliação da actividade
profissional com a vida familiar;
c) Facilitar ao trabalhador a frequência de curso escolar,
bem como de formação técnica ou profissional.
3 — A comissão de trabalhadores ou, na sua falta, as
comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os delegados sindicais devem ser consultados previamente sobre
a definição e a organização dos horários de trabalho.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 3.
Artigo 213.º
Intervalo de descanso

1 — O período de trabalho diário deve ser interrompido
por um intervalo de descanso, de duração não inferior a

uma hora nem superior a duas, de modo que o trabalhador
não preste mais de cinco horas de trabalho consecutivo.
2 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, pode ser permitida a prestação de trabalho até
seis horas consecutivas e o intervalo de descanso pode
ser reduzido, excluído ou ter duração superior à prevista
no número anterior, bem como pode ser determinada a
existência de outros intervalos de descanso.
3 — Compete ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral, mediante requerimento do empregador, instruído com declaração escrita
de concordância do trabalhador abrangido e informação
à comissão de trabalhadores da empresa e ao sindicato
representativo do trabalhador em causa, autorizar a redução
ou exclusão de intervalo de descanso, quando tal se mostre
favorável ao interesse do trabalhador ou se justifique pelas
condições particulares de trabalho de certas actividades.
4 — Não é permitida a alteração de intervalo de descanso prevista nos números anteriores que implicar mais
de seis horas de trabalho consecutivo, excepto quanto a
actividades de pessoal operacional de vigilância, transporte e tratamento de sistemas electrónicos de segurança
e indústrias em que o processo de laboração não possa ser
interrompido por motivos técnicos e, bem assim, quanto
a trabalhadores que ocupem cargos de administração e de
direcção e outras pessoas com poder de decisão autónomo
que estejam isentos de horário de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 4.
Artigo 214.º
Descanso diário

1 — O trabalhador tem direito a um período de descanso
de, pelo menos, onze horas seguidas entre dois períodos
diários de trabalho consecutivos.
2 — O disposto no número anterior não é aplicável:
a) A trabalhador que ocupe cargo de administração ou
de direcção ou com poder de decisão autónomo, que esteja
isento de horário de trabalho;
b) Quando seja necessária a prestação de trabalho suplementar, por motivo de força maior, ou por ser indispensável
para reparar ou prevenir prejuízo grave para a empresa
ou para a sua viabilidade devido a acidente ou a risco de
acidente iminente;
c) Quando o período normal de trabalho seja fraccionado ao longo do dia com fundamento em característica da
actividade, nomeadamente em serviços de limpeza;
d) Em actividade caracterizada pela necessidade de
assegurar a continuidade do serviço ou da produção, nomeadamente a referida em qualquer das alíneas d) e e) do
n.º 2 do artigo 207.º, com excepção da subalínea viii) da
alínea e), e em caso de acréscimo previsível de actividade
no turismo, desde que instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho assegure ao trabalhador um período
equivalente de descanso compensatório e regule o período
em que o mesmo deve ser gozado.
3 — Em caso previsto na alínea a) ou b) do número anterior, entre dois períodos diários de trabalho consecutivos
deve ser observado um período de descanso que permita
a recuperação do trabalhador.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.
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Artigo 215.º

Artigo 217.º

Mapa de horário de trabalho

Alteração de horário de trabalho

1 — O empregador elabora o mapa de horário de trabalho tendo em conta as disposições legais e o instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, do qual
devem constar:

1 — À alteração de horário de trabalho é aplicável o
disposto sobre a sua elaboração, com as especificidades
constantes dos números seguintes.
2 — A alteração de horário de trabalho deve ser precedida de consulta aos trabalhadores envolvidos e à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão sindical ou
intersindical ou aos delegados sindicais, bem como, ainda
que vigore o regime de adaptabilidade, ser afixada na empresa com antecedência de sete dias relativamente ao início
da sua aplicação, ou três dias em caso de microempresa.
3 — Exceptua-se do disposto no número anterior a
alteração de horário de trabalho cuja duração não seja
superior a uma semana, desde que seja registada em livro
próprio, com a menção de que foi consultada a estrutura
de representação colectiva dos trabalhadores referida no
número anterior, e o empregador não recorra a este regime
mais de três vezes por ano.
4 — Não pode ser unilateralmente alterado o horário
individualmente acordado.
5 — A alteração que implique acréscimo de despesas
para o trabalhador confere direito a compensação económica.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

a) Firma ou denominação do empregador;
b) Actividade 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 colectiva de trabalho
aplicável, se houver;
h) Regime resultante de acordo que institua horário de
trabalho em regime de adaptabilidade, se houver.
2 — Quando as indicações referidas no número anterior
não sejam comuns a todos os trabalhadores, o mapa de
horário de trabalho deve conter a identificação dos trabalhadores cujo regime seja diferente do estabelecido para
os restantes, sem prejuízo do disposto no n.º 4.
3 — Sempre que o horário de trabalho inclua turnos,
o mapa deve ainda indicar o número de turnos e aqueles
em que haja menores, bem como a escala de rotação, se
existir.
4 — A composição dos turnos, de harmonia com a respectiva escala, se existir, é registada em livro próprio ou
em suporte informático e faz parte integrante do mapa de
horário de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 216.º
Afixação e envio de mapa de horário de trabalho

1 — O empregador afixa o mapa de horário de trabalho no local de trabalho a que respeita, em lugar bem
visível.
2 — Quando várias empresas, estabelecimentos ou
serviços desenvolvam, simultaneamente, actividades no
mesmo local de trabalho, o titular das instalações deve
consentir a afixação dos diferentes mapas de horário de
trabalho.
3 — Na mesma data, o empregador deve apresentar
cópia do mapa de horário de trabalho ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área
laboral, nomeadamente através de correio electrónico,
com a antecedência mínima de quarenta e oito horas relativamente à sua entrada em vigor.
4 — As condições de publicidade de horário de trabalho
de trabalhador afecto à exploração de veículo automóvel
são estabelecidas em portaria dos ministros responsáveis
pela área laboral e pelo sector dos transportes.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.

SUBSECÇÃO IV

Isenção de horário de trabalho

Artigo 218.º
Condições de isenção de horário de trabalho

1 — Por acordo escrito, pode ser isento de horário de
trabalho o trabalhador que se encontre numa das seguintes
situações:
a) Exercício de cargo de administração ou direcção, ou
de funções de confiança, fiscalização ou apoio a titular
desses cargos;
b) Execução de trabalhos preparatórios ou complementares que, pela sua natureza, só possam ser efectuados fora
dos limites do horário de trabalho;
c) Teletrabalho e outros casos de exercício regular de
actividade fora do estabelecimento, sem controlo imediato
por superior hierárquico.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode prever outras situações de admissibilidade
de isenção de horário de trabalho.
3 — O acordo referido no n.º 1 deve ser enviado ao
serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral.
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
Artigo 219.º
Modalidades e efeitos de isenção de horário de trabalho

1 — As partes podem acordar numa das seguintes modalidades de isenção de horário de trabalho:
a) Não sujeição aos limites máximos do período normal
de trabalho;
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b) Possibilidade de determinado aumento do período
normal de trabalho, por dia ou por semana;
c) Observância do período normal de trabalho acordado.

aos restantes trabalhadores e se encontrem disponíveis a
qualquer momento.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.

2 — Na falta de estipulação das partes, aplica-se o disposto na alínea a) do número anterior.
3 — A isenção não prejudica o direito a dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar, a feriado ou a descanso diário.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

SUBSECÇÃO VI

SUBSECÇÃO V

Trabalho por turnos

Artigo 220.º
Noção de trabalho por turnos

Considera-se trabalho por turnos qualquer organização
do trabalho em equipa em que os trabalhadores ocupam
sucessivamente os mesmos postos de trabalho, a um determinado ritmo, incluindo o rotativo, contínuo ou descontínuo, podendo executar o trabalho a horas diferentes num
dado período de dias ou semanas.
Artigo 221.º
Organização de turnos

1 — Devem ser organizados turnos de pessoal diferente
sempre que o período de funcionamento ultrapasse os
limites máximos do período normal de trabalho.
2 — Os turnos devem, na medida do possível, ser organizados de acordo com os interesses e as preferências
manifestados pelos trabalhadores.
3 — A duração de trabalho de cada turno não pode
ultrapassar os limites máximos dos períodos normais de
trabalho.
4 — O trabalhador só pode mudar de turno após o dia
de descanso semanal.
5 — Os turnos no regime de laboração contínua e os
de trabalhadores que asseguram serviços que não podem
ser interrompidos, nomeadamente nas situações a que se
referem as alíneas d) e e) do n.º 2 do artigo 207.º, devem
ser organizados de modo que os trabalhadores de cada
turno gozem, pelo menos, um dia de descanso em cada
período de sete dias, sem prejuízo do período excedente
de descanso a que tenham direito.
6 — O empregador deve ter registo separado dos trabalhadores incluídos em cada turno.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3, 4, 5 ou 6.
Artigo 222.º
Protecção em matéria de segurança e saúde no trabalho

1 — O empregador deve organizar as actividades de
segurança e saúde no trabalho de forma que os trabalhadores por turnos beneficiem de um nível de protecção
em matéria de segurança e saúde adequado à natureza do
trabalho que exercem.
2 — O empregador deve assegurar que os meios de
protecção e prevenção em matéria de segurança e saúde dos
trabalhadores por turnos sejam equivalentes aos aplicáveis

Trabalho nocturno

Artigo 223.º
Noção de trabalho nocturno

1 — Considera-se trabalho nocturno o prestado num
período que tenha a duração mínima de sete horas e máxima de onze horas, compreendendo o intervalo entre as
0 e as 5 horas.
2 — O período de trabalho nocturno pode ser determinado por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho, com observância do disposto no número anterior,
considerando-se como tal, na falta daquela determinação,
o compreendido entre as 22 horas de um dia e as 7 horas
do dia seguinte.
Artigo 224.º
Duração do trabalho de trabalhador nocturno

1 — Considera-se trabalhador nocturno o que presta,
pelo menos, três horas de trabalho normal nocturno em
cada dia ou que efectua durante o período nocturno parte
do seu tempo de trabalho anual correspondente a três horas
por dia, ou outra definida por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
2 — O período normal de trabalho diário de trabalhador
nocturno, quando vigora regime de adaptabilidade, não
deve ser superior a oito horas diárias, em média semanal,
sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — Para apuramento da média referida no número
anterior não se contam os dias de descanso semanal obrigatório ou complementar e os dias feriados.
4 — O trabalhador nocturno não deve prestar mais de
oito horas de trabalho num período de vinte e quatro horas em que efectua trabalho nocturno, em qualquer das
seguintes actividades, que implicam riscos especiais ou
tensão física ou mental significativa:
a) Monótonas, repetitivas, cadenciadas ou isoladas;
b) Em obra de construção, demolição, escavação, movimentação de terras, ou intervenção em túnel, ferrovia ou
rodovia sem interrupção de tráfego, ou com risco de queda
de altura ou de soterramento;
c) Da indústria extractiva;
d) De fabrico, transporte ou utilização de explosivos
e pirotecnia;
e) Que envolvam contacto com corrente eléctrica de
média ou alta tensão;
f) De produção ou transporte de gases comprimidos,
liquefeitos ou dissolvidos ou com utilização significativa
dos mesmos;
g) Que, em função da avaliação dos riscos a ser efectuada pelo empregador, assumam particular penosidade,
perigosidade, insalubridade ou toxicidade.
5 — O disposto nos números anteriores não é aplicável
a trabalhador que ocupa cargo de administração ou de
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direcção ou com poder de decisão autónomo que esteja
isento de horário de trabalho.
6 — O disposto no n.º 4 não é igualmente aplicável:
a) Quando a prestação de trabalho suplementar seja
necessária por motivo de força maior ou para prevenir ou
reparar prejuízo grave para a empresa ou para a sua viabilidade devido a acidente ou a risco de acidente iminente;
b) A actividade caracterizada pela necessidade de assegurar a continuidade do serviço ou da produção, nomeadamente a referida em qualquer das alíneas d) a f) do n.º 2
do artigo 207.º, desde que por convenção colectiva seja
concedido ao trabalhador período equivalente de descanso
compensatório.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 4.
Artigo 225.º

b) O prestado para compensar suspensão de actividade,
independentemente da sua causa, de duração não superior
a quarenta e oito horas, seguidas ou interpoladas por um
dia de descanso ou feriado, mediante acordo entre o empregador e o trabalhador;
c) A tolerância de quinze minutos prevista no n.º 3 do
artigo 203.º;
d) A formação profissional realizada fora do horário de
trabalho que não exceda duas horas diárias;
e) O trabalho prestado nas condições previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 257.º;
f) O trabalho prestado para compensação de períodos
de ausência ao trabalho, efectuada por iniciativa do trabalhador, desde que uma e outra tenham o acordo do empregador.
4 — Na situação referida na alínea f) do n.º 3, o trabalho
prestado para compensação não pode exceder os limites
diários do n.º 1 do artigo 228.º

Protecção de trabalhador nocturno

1 — O empregador deve assegurar exames de saúde
gratuitos e sigilosos ao trabalhador nocturno destinados
a avaliar o seu estado de saúde, antes da sua colocação e
posteriormente a intervalos regulares e no mínimo anualmente.
2 — O empregador deve avaliar os riscos inerentes à
actividade do trabalhador, tendo presente, nomeadamente,
a sua condição física e psíquica, antes do início da actividade e posteriormente, de seis em seis meses, bem como
antes de alteração das condições de trabalho.
3 — O empregador deve conservar o registo da avaliação efectuada de acordo com o número anterior.
4 — Aplica-se ao trabalhador nocturno o disposto no
artigo 222.º
5 — Sempre que possível, o empregador deve assegurar
a trabalhador que sofra de problema de saúde relacionado
com a prestação de trabalho nocturno a afectação a trabalho
diurno que esteja apto a desempenhar.
6 — O empregador deve consultar os representantes
dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho
ou, na falta destes, o próprio trabalhador, sobre a afectação a trabalho nocturno, a organização deste que melhor
se adapte ao trabalhador, bem como sobre as medidas de
segurança e saúde a adoptar.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
SUBSECÇÃO VII

Trabalho suplementar

Artigo 226.º
Noção de trabalho suplementar

1 — Considera-se trabalho suplementar o prestado fora
do horário de trabalho.
2 — No caso em que o acordo sobre isenção de horário
de trabalho tenha limitado a prestação deste a um determinado período de trabalho, diário ou semanal, considera-se
trabalho suplementar o que exceda esse período.
3 — Não se compreende na noção de trabalho suplementar:
a) O prestado por trabalhador isento de horário de trabalho em dia normal de trabalho, sem prejuízo do disposto
no número anterior;

Artigo 227.º
Condições de prestação de trabalho suplementar

1 — O trabalho suplementar só pode ser prestado
quando a empresa tenha de fazer face a acréscimo eventual e transitório de trabalho e não se justifique para tal a
admissão de trabalhador.
2 — O trabalho suplementar pode ainda ser prestado
em caso de força maior ou quando seja indispensável para
prevenir ou reparar prejuízo grave para a empresa ou para
a sua viabilidade.
3 — O trabalhador é obrigado a realizar a prestação
de trabalho suplementar, salvo quando, havendo motivos
atendíveis, expressamente solicite a sua dispensa.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 228.º
Limites de duração do trabalho suplementar

1 — O trabalho suplementar previsto no n.º 1 do artigo anterior está sujeito, por trabalhador, aos seguintes
limites:
a) No caso de microempresa ou pequena empresa, cento
e setenta e cinco horas por ano;
b) No caso de média ou grande empresa, cento e cinquenta horas por ano;
c) No caso de trabalhador a tempo parcial, oitenta horas
por ano ou o número de horas correspondente à proporção entre o respectivo período normal de trabalho e o de
trabalhador a tempo completo em situação comparável,
quando superior;
d) Em dia normal de trabalho, duas horas;
e) Em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou feriado, um número de horas igual ao período
normal de trabalho diário;
f) Em meio dia de descanso complementar, um número
de horas igual a meio período normal de trabalho diário.
2 — O limite a que se refere a alínea a) ou b) do número
anterior pode ser aumentado até duzentas horas por ano, por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — O limite a que se refere a alínea c) do n.º 1 pode
ser aumentado, mediante acordo escrito entre o trabalhador
e o empregador, até cento e trinta horas por ano ou, por
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instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, até
duzentas horas por ano.
4 — O trabalho suplementar previsto no n.º 2 do artigo anterior apenas está sujeito ao limite do período de
trabalho semanal constante do n.º 1 do artigo 211.º
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e constitui contra-ordenação grave a
violação do disposto no n.º 2.
Artigo 229.º
Descanso compensatório de trabalho suplementar

1 — O trabalhador que presta trabalho suplementar em
dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em
feriado tem direito a descanso compensatório remunerado,
correspondente a 25 % das horas de trabalho suplementar
realizadas, sem prejuízo do disposto no n.º 3.
2 — O descanso compensatório a que se refere o número
anterior vence-se quando perfaça um número de horas igual
ao período normal de trabalho diário e deve ser gozado
nos 90 dias seguintes.
3 — O trabalhador que presta trabalho suplementar
impeditivo do gozo do descanso diário tem direito a descanso compensatório remunerado equivalente às horas
de descanso em falta, a gozar num dos três dias úteis seguintes.
4 — O trabalhador que presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem direito a um dia de descanso
compensatório remunerado, a gozar num dos três dias
úteis seguintes.
5 — O descanso compensatório é marcado por acordo
entre trabalhador e empregador ou, na sua falta, pelo empregador.
6 — O disposto nos n.os 1 e 2 pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que estabeleça a compensação de trabalho suplementar mediante
redução equivalente do tempo de trabalho, pagamento em
dinheiro ou ambas as modalidades.
7 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1, 3 ou 4.
Artigo 230.º
Regimes especiais de trabalho suplementar

1 — A prestação de trabalho suplementar, em dia de
descanso semanal obrigatório, que não exceda duas horas
por motivo de falta imprevista de trabalhador que devia
ocupar o posto de trabalho no turno seguinte confere direito a descanso compensatório nos termos do n.º 3 do
artigo anterior.
2 — O descanso compensatório de trabalho suplementar
prestado em dia útil ou feriado, com excepção do referido
no n.º 3 do artigo anterior, pode ser substituído por prestação de trabalho remunerada com acréscimo não inferior a
100 %, mediante acordo entre empregador e trabalhador.
3 — Em microempresa ou pequena empresa, por motivo
atendível relacionado com a organização do trabalho, o
descanso compensatório a que se refere o n.º 1 do artigo anterior, com ressalva do disposto no n.º 3 do mesmo artigo,
pode ser substituído por prestação de trabalho remunerada
com um acréscimo não inferior a 100 %.
4 — Os limites de duração e o descanso compensatório
de trabalho suplementar prestado para assegurar os turnos
de serviço de farmácias de venda ao público constam de
legislação específica.

5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 231.º
Registo de trabalho suplementar

1 — O empregador deve ter um registo de trabalho suplementar em que, antes do início da prestação de trabalho
suplementar e logo após o seu termo, são anotadas as horas
em que cada uma das situações ocorre.
2 — O trabalhador deve visar o registo a que se refere
o número anterior, quando não seja por si efectuado, imediatamente a seguir à prestação de trabalho suplementar.
3 — O trabalhador que realize trabalho suplementar no
exterior da empresa deve visar o registo, imediatamente
após o seu regresso à empresa ou mediante envio do mesmo
devidamente visado, devendo em qualquer caso a empresa
dispor do registo visado no prazo de 15 dias a contar da
prestação.
4 — Do registo devem constar a indicação expressa
do fundamento da prestação de trabalho suplementar e os
períodos de descanso compensatório gozados pelo trabalhador, além de outros elementos indicados no respectivo
modelo, aprovado por portaria do ministro responsável
pela área laboral.
5 — A violação do disposto nos números anteriores confere ao trabalhador, por cada dia em que tenha prestado actividade fora do horário de trabalho, o direito a retribuição
correspondente a duas horas de trabalho suplementar.
6 — O registo de trabalho suplementar é efectuado em
suporte documental adequado, nomeadamente impressos
adaptados ao sistema de controlo de assiduidade existente
na empresa, que permita a sua consulta e impressão imediatas, devendo estar permanentemente actualizado, sem
emendas ou rasuras não ressalvadas.
7 — O empregador deve comunicar, nos termos previstos em portaria do ministro responsável pela área laboral,
ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral a relação nominal dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar durante o
ano civil anterior, com discriminação do número de horas
prestadas ao abrigo dos n.os 1 ou 2 do artigo 227.º, visada
pela comissão de trabalhadores ou, na sua falta, em caso
de trabalhador filiado, pelo respectivo sindicato.
8 — O empregador deve manter durante cinco anos
relação nominal dos trabalhadores que efectuaram trabalho suplementar, com discriminação do número de horas
prestadas ao abrigo dos n.os 1 e 2 do artigo 228.º e indicação dos dias de gozo dos correspondentes descansos
compensatórios.
9 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 4 ou 7 e constitui contra-ordenação
leve a violação do disposto no n.º 8.
SUBSECÇÃO VIII

Descanso semanal

Artigo 232.º
Descanso semanal

1 — O trabalhador tem direito a, pelo menos, um dia
de descanso por semana.
2 — O dia de descanso semanal obrigatório pode deixar
de ser o domingo, além de noutros casos previstos em legislação especial, quando o trabalhador presta actividade:
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a) Em empresa ou sector de empresa dispensado de
encerrar ou suspender o funcionamento um dia completo
por semana, ou que seja obrigado a encerrar ou a suspender
o funcionamento em dia diverso do domingo;
b) Em empresa ou sector de empresa cujo funcionamento não possa ser interrompido;
c) Em actividade que deva ter lugar em dia de descanso
dos restantes trabalhadores;
d) Em actividade de vigilância ou limpeza;
e) Em exposição ou feira.

Artigo 235.º
Feriados facultativos

1 — Além dos feriados obrigatórios, podem ser observados a título de feriado, mediante instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou contrato de trabalho, a
terça-feira de Carnaval e o feriado municipal da localidade.
2 — Em substituição de qualquer feriado referido no
número anterior, pode ser observado outro dia em que
acordem empregador e trabalhador.
Artigo 236.º

3 — Por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou contrato de trabalho, pode ser instituído um
período de descanso semanal complementar, contínuo ou
descontínuo, em todas ou algumas semanas do ano.
4 — O empregador deve, sempre que possível, proporcionar o descanso semanal no mesmo dia a trabalhadores
do mesmo agregado familiar que o solicitem.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

1 — Nos dias considerados como feriado obrigatório,
têm de encerrar ou suspender a laboração todas as actividades que não sejam permitidas aos domingos.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou o contrato de trabalho não pode estabelecer
feriados diferentes dos indicados nos artigos anteriores.

Artigo 233.º

SUBSECÇÃO X

Cumulação de descanso semanal e de descanso diário

Férias

1 — Devem ser gozados em continuidade o descanso
semanal obrigatório e um período de onze horas correspondente ao descanso diário estabelecido no artigo 214.º
2 — O período de onze horas referido no número anterior considera-se cumprido, no todo ou em parte, pelo
descanso semanal complementar gozado em continuidade
ao descanso semanal obrigatório.
3 — O disposto no n.º 1 não é aplicável:
a) A trabalhador que ocupe cargo de administração ou
de direcção ou com poder de decisão autónomo que esteja
isento de horário de trabalho;
b) Quando o período normal de trabalho é fraccionado
ao longo do dia com fundamento em características da
actividade, nomeadamente serviços de limpeza;
c) Em situação prevista na alínea d), e), h) ou i) do
n.º 2 do artigo 207.º, com excepção da subalínea viii) da
alínea e);
d) Em situação de acréscimo previsível de actividade
no turismo.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
SUBSECÇÃO IX

Feriados

Artigo 234.º
Feriados obrigatórios

1 — São feriados obrigatórios os dias 1 de Janeiro, de
Sexta-Feira Santa, de Domingo de Páscoa, 25 de Abril, 1 de
Maio, de Corpo de Deus, 10 de Junho, 15 de Agosto, 5 de
Outubro, 1 de Novembro, 1, 8 e 25 de Dezembro.
2 — O feriado de Sexta-Feira Santa pode ser observado em outro dia com significado local no período da
Páscoa.
3 — Mediante legislação específica, determinados feriados obrigatórios podem ser observados na segunda-feira
da semana subsequente.

Regime dos feriados

Artigo 237.º
Direito a férias

1 — O trabalhador tem direito, em cada ano civil, a
um período de férias retribuídas, que se vence em 1 de
Janeiro.
2 — O direito a férias, em regra, reporta-se ao trabalho
prestado no ano civil anterior, mas não está condicionado
à assiduidade ou efectividade de serviço.
3 — O direito a férias é irrenunciável e o seu gozo não
pode ser substituído, ainda que com o acordo do trabalhador, por qualquer compensação, económica ou outra, sem
prejuízo do disposto no n.º 5 do artigo seguinte.
4 — O direito a férias deve ser exercido de modo a proporcionar ao trabalhador a recuperação física e psíquica,
condições de disponibilidade pessoal, integração na vida
familiar e participação social e cultural.
Artigo 238.º
Duração do período de férias

1 — O período anual de férias tem a duração mínima
de 22 dias úteis.
2 — Para efeitos de férias, são úteis os dias da semana
de segunda-feira a sexta-feira, com excepção de feriados.
3 — A duração do período de férias é aumentada no
caso de o trabalhador não ter faltado ou ter apenas faltas
justificadas no ano a que as férias se reportam, nos seguintes termos:
a) Três dias de férias, até uma falta ou dois meios dias;
b) Dois dias de férias, até duas faltas ou quatro meios
dias;
c) Um dia de férias, até três faltas ou seis meios dias.
4 — Para efeitos do número anterior, são considerados
faltas os dias de suspensão do contrato de trabalho por
facto respeitante ao trabalhador e são consideradas como
período de trabalho efectivo as licenças constantes nas
alíneas a) a e) do n.º 1 do artigo 35.º
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5 — O trabalhador pode renunciar ao gozo de dias de
férias que excedam 20 dias úteis, ou a correspondente
proporção no caso de férias no ano de admissão, sem redução da retribuição e do subsídio relativos ao período de
férias vencido, que cumulam com a retribuição do trabalho
prestado nesses dias.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 3 ou 5.
Artigo 239.º
Casos especiais de duração do período de férias

1 — No ano da admissão, o trabalhador tem direito a
dois dias úteis de férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, cujo gozo pode ter lugar após seis meses
completos de execução do contrato.
2 — No caso de o ano civil terminar antes de decorrido
o prazo referido no número anterior, as férias são gozadas
até 30 de Junho do ano subsequente.
3 — Da aplicação do disposto nos números anteriores
não pode resultar o gozo, no mesmo ano civil, de mais
de 30 dias úteis de férias, sem prejuízo do disposto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
4 — No caso de a duração do contrato de trabalho ser
inferior a seis meses, o trabalhador tem direito a dois dias
úteis de férias por cada mês completo de duração do contrato, contando-se para o efeito todos os dias seguidos ou
interpolados de prestação de trabalho.
5 — As férias referidas no número anterior são gozadas
imediatamente antes da cessação do contrato, salvo acordo
das partes.
6 — No ano de cessação de impedimento prolongado
iniciado em ano anterior, o trabalhador tem direito a férias
nos termos dos n.os 1 e 2.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 4, 5 ou 6.

3 — Em pequena, média ou grande empresa, o empregador só pode marcar o período de férias entre 1 de Maio e 31
de Outubro, a menos que o instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou o parecer dos representantes dos
trabalhadores admita época diferente.
4 — Na falta de acordo, o empregador que exerça actividade ligada ao turismo está obrigado a marcar 25 %
do período de férias a que os trabalhadores têm direito,
ou percentagem superior que resulte de instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho, entre 1 de Maio e
31 de Outubro, que é gozado de forma consecutiva.
5 — Em caso de cessação do contrato de trabalho sujeita
a aviso prévio, o empregador pode determinar que o gozo
das férias tenha lugar imediatamente antes da cessação.
6 — Na marcação das férias, os períodos mais pretendidos devem ser rateados, sempre que possível, beneficiando
alternadamente os trabalhadores em função dos períodos
gozados nos dois anos anteriores.
7 — Os cônjuges, bem como as pessoas que vivam em
união de facto ou economia comum nos termos previstos
em legislação específica, que trabalham na mesma empresa
ou estabelecimento têm direito a gozar férias em idêntico
período, salvo se houver prejuízo grave para a empresa.
8 — O gozo do período de férias pode ser interpolado,
por acordo entre empregador e trabalhador, desde que
sejam gozados, no mínimo, 10 dias úteis consecutivos.
9 — O empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do termo dos períodos de férias de
cada trabalhador, até 15 de Abril de cada ano e mantém-no afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de
Outubro.
10 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2, 3 ou 4 e constitui contra-ordenação leve
a violação do disposto em qualquer dos restantes números
deste artigo.
Artigo 242.º

Artigo 240.º

Encerramento para férias

Ano do gozo das férias

1 — Sempre que seja compatível com a natureza da
actividade, o empregador pode encerrar a empresa ou o
estabelecimento, total ou parcialmente, para férias dos
trabalhadores:

1 — As férias são gozadas no ano civil em que se vencem, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 — As férias podem ser gozadas até 30 de Abril do ano
civil seguinte, em cumulação ou não com férias vencidas no
início deste, por acordo entre empregador e trabalhador ou
sempre que este as pretenda gozar com familiar residente
no estrangeiro.
3 — Pode ainda ser cumulado o gozo de metade do
período de férias vencido no ano anterior com o vencido
no ano em causa, mediante acordo entre empregador e
trabalhador.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 241.º
Marcação do período de férias

1 — O período de férias é marcado por acordo entre
empregador e trabalhador.
2 — Na falta de acordo, o empregador marca as férias,
que não podem ter início em dia de descanso semanal do
trabalhador, ouvindo para o efeito a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical ou a comissão sindical representativa do trabalhador interessado.

a) Até quinze dias consecutivos entre 1 de Maio e 31
de Outubro;
b) Por período superior a quinze dias consecutivos
ou fora do período enunciado na alínea anterior, quando
assim estiver fixado em instrumento de regulamentação
colectiva ou mediante parecer favorável da comissão de
trabalhadores;
c) Por período superior a quinze dias consecutivos,
entre 1 de Maio e 31 de Outubro, quando a natureza da
actividade assim o exigir.
2 — O empregador pode encerrar o estabelecimento
durante cinco dias úteis consecutivos, na época de férias
escolares do Natal.
Artigo 243.º
Alteração do período de férias por motivo relativo à empresa

1 — O empregador pode alterar o período de férias já
marcado ou interromper as já iniciadas por exigências imperiosas do funcionamento da empresa, tendo o trabalhador
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direito a indemnização pelos prejuízos sofridos por deixar
de gozar as férias no período marcado.
2 — A interrupção das férias deve permitir o gozo
seguido de metade do período a que o trabalhador tem
direito.
3 — Em caso de cessação do contrato de trabalho sujeita a aviso prévio, o empregador pode alterar a marcação
das férias, mediante aplicação do disposto no n.º 5 do
artigo 241.º
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 244.º
Alteração do período de férias por motivo relativo ao trabalhador

1 — O gozo das férias não se inicia ou suspende-se
quando o trabalhador esteja temporariamente impedido por
doença ou outro facto que não lhe seja imputável, desde
que haja comunicação do mesmo ao empregador.
2 — Em caso referido no número anterior, o gozo das
férias tem lugar após o termo do impedimento na medida
do remanescente do período marcado, devendo o período
correspondente aos dias não gozados ser marcado por
acordo ou, na falta deste, pelo empregador, sem sujeição
ao disposto no n.º 3 do artigo 241.º
3 — Em caso de impossibilidade total ou parcial do
gozo de férias por motivo de impedimento do trabalhador,
este tem direito à retribuição correspondente ao período
de férias não gozado ou ao gozo do mesmo até 30 de
Abril do ano seguinte e, em qualquer caso, ao respectivo
subsídio.
4 — À doença do trabalhador no período de férias é
aplicável o disposto nos n.os 2 e 3 do artigo 254.º
5 — O disposto no n.º 1 não se aplica caso o trabalhador
se oponha à verificação da situação de doença nos termos
do artigo 254.º
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 245.º
Efeitos da cessação do contrato de trabalho no direito a férias

1 — Cessando o contrato de trabalho, o trabalhador
tem direito a receber a retribuição de férias e respectivo
subsídio:
a) Correspondentes a férias vencidas e não gozadas;
b) Proporcionais ao tempo de serviço prestado no ano
da cessação.
2 — No caso referido na alínea a) do número anterior,
o período de férias é considerado para efeitos de antiguidade.
3 — Em caso de cessação de contrato no ano civil subsequente ao da admissão ou cuja duração não seja superior a
12 meses, o cômputo total das férias ou da correspondente
retribuição a que o trabalhador tenha direito não pode
exceder o proporcional ao período anual de férias tendo
em conta a duração do contrato.
4 — Cessando o contrato após impedimento prolongado
do trabalhador, este tem direito à retribuição e ao subsídio
de férias correspondentes ao tempo de serviço prestado no
ano de início da suspensão.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

Artigo 246.º
Violação do direito a férias

1 — Caso o empregador obste culposamente ao gozo
das férias nos termos previstos nos artigos anteriores, o
trabalhador tem direito a compensação no valor do triplo
da retribuição correspondente ao período em falta, que deve
ser gozado até 30 de Abril do ano civil subsequente.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 247.º
Exercício de outra actividade durante as férias

1 — O trabalhador não pode exercer durante as férias
qualquer outra actividade remunerada, salvo quando já a
exerça cumulativamente ou o empregador o autorize.
2 — Em caso de violação do disposto no número anterior, sem prejuízo da eventual responsabilidade disciplinar
do trabalhador, o empregador tem direito a reaver a retribuição correspondente às férias e o respectivo subsídio,
metade dos quais reverte para o serviço responsável pela
gestão financeira do orçamento da segurança social.
3 — Para os efeitos previstos no número anterior, o
empregador pode proceder a descontos na retribuição, até
ao limite de um sexto, em relação a cada um dos períodos
de vencimento posteriores.
SUBSECÇÃO XI

Faltas

Artigo 248.º
Noção de falta

1 — Considera-se falta a ausência de trabalhador do
local em que devia desempenhar a actividade durante o
período normal de trabalho diário.
2 — Em caso de ausência do trabalhador por períodos
inferiores ao período normal de trabalho diário, os respectivos tempos são adicionados para determinação da falta.
3 — Caso a duração do período normal de trabalho
diário não seja uniforme, considera-se a duração média
para efeito do disposto no número anterior.
Artigo 249.º
Tipos de falta

1 — A falta pode ser justificada ou injustificada.
2 — São consideradas faltas justificadas:
a) As dadas, durante 15 dias seguidos, por altura do
casamento;
b) A motivada por falecimento de cônjuge, parente ou
afim, nos termos do artigo 251.º;
c) A motivada pela prestação de prova em estabelecimento de ensino, nos termos do artigo 91.º;
d) A motivada por impossibilidade de prestar trabalho
devido a facto não imputável ao trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no seguimento
de recurso a técnica de procriação medicamente assistida,
doença, acidente ou cumprimento de obrigação legal;
e) A motivada pela prestação de assistência inadiável e
imprescindível a filho, a neto ou a membro do agregado
familiar de trabalhador, nos termos dos artigos 49.º, 50.º
ou 252.º, respectivamente;
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f) A motivada por deslocação a estabelecimento de ensino de responsável pela educação de menor por motivo da
situação educativa deste, pelo tempo estritamente necessário, até quatro horas por trimestre, por cada um;
g) A de trabalhador eleito para estrutura de representação
colectiva dos trabalhadores, nos termos do artigo 409.º;
h) A de candidato a cargo público, nos termos da correspondente lei eleitoral;
i) A autorizada ou aprovada pelo empregador;
j) A que por lei seja como tal considerada.
3 — É considerada injustificada qualquer falta não prevista no número anterior.
Artigo 250.º
Imperatividade do regime de faltas

As disposições relativas aos motivos justificativos de
faltas e à sua duração não podem ser afastadas por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, salvo
em relação a situação prevista na alínea g) do n.º 2 do
artigo anterior e desde que em sentido mais favorável ao
trabalhador, ou por contrato de trabalho.
Artigo 251.º
Faltas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim

1 — O trabalhador pode faltar justificadamente:
a) Até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não separado de pessoas e bens ou de parente ou afim
no 1.º grau na linha recta;
b) Até dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha recta ou no 2.º grau da linha colateral.
2 — Aplica-se o disposto na alínea a) do número anterior em caso de falecimento de pessoa que viva em união de
facto ou economia comum com o trabalhador, nos termos
previstos em legislação específica.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 252.º
Falta para assistência a membro do agregado familiar

1 — O trabalhador tem direito a faltar ao trabalho até
15 dias por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a cônjuge ou
pessoa que viva em união de facto ou economia comum
com o trabalhador, parente ou afim na linha recta ascendente ou no 2.º grau da linha colateral.
2 — Ao período de ausência previsto no número anterior
acrescem 15 dias por ano, no caso de prestação de assistência inadiável e imprescindível a pessoa com deficiência
ou doença crónica, que seja cônjuge ou viva em união de
facto com o trabalhador.
3 — No caso de assistência a parente ou afim na linha
recta ascendente, não é exigível a pertença ao mesmo
agregado familiar.
4 — Para justificação da falta, o empregador pode exigir
ao trabalhador:
a) Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;
b) Declaração de que os outros membros do agregado
familiar, caso exerçam actividade profissional, não fal-

taram pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de
prestar a assistência;
c) No caso do número anterior, declaração de que outros familiares, caso exerçam actividade profissional, não
faltaram pelo mesmo motivo ou estão impossibilitados de
prestar a assistência.
Artigo 253.º
Comunicação de ausência

1 — A ausência, quando previsível, é comunicada ao
empregador, acompanhada da indicação do motivo justificativo, com a antecedência mínima de cinco dias.
2 — Caso a antecedência prevista no número anterior
não possa ser respeitada, nomeadamente por a ausência ser
imprevisível com a antecedência de cinco dias, a comunicação ao empregador é feita logo que possível.
3 — A falta de candidato a cargo público durante o
período legal da campanha eleitoral é comunicada ao empregador com a antecedência mínima de quarenta e oito
horas.
4 — A comunicação é reiterada em caso de ausência
imediatamente subsequente à prevista em comunicação
referida num dos números anteriores, mesmo quando a
ausência determine a suspensão do contrato de trabalho
por impedimento prolongado.
5 — O incumprimento do disposto neste artigo determina que a ausência seja injustificada.
Artigo 254.º
Prova de motivo justificativo de falta

1 — O empregador pode, nos 15 dias seguintes à comunicação da ausência, exigir ao trabalhador prova de
facto invocado para a justificação, a prestar em prazo razoável.
2 — A prova da situação de doença do trabalhador é feita
por declaração de estabelecimento hospitalar, ou centro de
saúde ou ainda por atestado médico.
3 — A situação de doença referida no número anterior
pode ser verificada por médico, nos termos previstos em
legislação específica.
4 — A apresentação ao empregador de declaração médica com intuito fraudulento constitui falsa declaração para
efeitos de justa causa de despedimento.
5 — O incumprimento de obrigação prevista nos n.os 1
ou 2, ou a oposição, sem motivo atendível, à verificação
da doença a que se refere o n.º 3 determina que a ausência
seja considerada injustificada.
Artigo 255.º
Efeitos de falta justificada

1 — A falta justificada não afecta qualquer direito do
trabalhador, salvo o disposto no número seguinte.
2 — Sem prejuízo de outras disposições legais, determinam a perda de retribuição as seguintes faltas justificadas:
a) Por motivo de doença, desde que o trabalhador beneficie de um regime de segurança social de protecção
na doença;
b) Por motivo de acidente no trabalho, desde que o
trabalhador tenha direito a qualquer subsídio ou seguro;
c) A prevista no artigo 252.º;
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d) As previstas na alínea j) do n.º 2 do artigo 249.º
quando excedam 30 dias por ano;
e) A autorizada ou aprovada pelo empregador.
3 — A falta prevista no artigo 252.º é considerada como
prestação efectiva de trabalho.
Artigo 256.º
Efeitos de falta injustificada

1 — A falta injustificada constitui violação do dever
de assiduidade e determina perda da retribuição correspondente ao período de ausência, que não é contado na
antiguidade do trabalhador.
2 — A falta injustificada a um ou meio período normal
de trabalho diário, imediatamente anterior ou posterior
a dia ou meio dia de descanso ou a feriado, constitui infracção grave.
3 — No caso de apresentação de trabalhador com atraso
injustificado:
a) Sendo superior a sessenta minutos e para início do
trabalho diário, o empregador pode não aceitar a prestação
de trabalho durante todo o período normal de trabalho;
b) Sendo superior a trinta minutos, o empregador pode
não aceitar a prestação de trabalho durante essa parte do
período normal de trabalho.
Artigo 257.º
Substituição da perda de retribuição por motivo de falta

1 — A perda de retribuição por motivo de faltas pode
ser substituída:
a) Por renúncia a dias de férias em igual número, até ao
permitido pelo n.º 5 do artigo 238.º, mediante declaração
expressa do trabalhador comunicada ao empregador;
b) Por prestação de trabalho em acréscimo ao período
normal, dentro dos limites previstos no artigo 204.º quando
o instrumento de regulamentação colectiva de trabalho o
permita.

4 — À prestação qualificada como retribuição é aplicável o correspondente regime de garantias previsto neste
Código.
Artigo 259.º
Retribuição em espécie

1 — A prestação retributiva não pecuniária deve destinar-se à satisfação de necessidades pessoais do trabalhador ou
da sua família e não lhe pode ser atribuído valor superior
ao corrente na região.
2 — O valor das prestações retributivas não pecuniárias não pode exceder o da parte em dinheiro, salvo o
disposto em instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho.
Artigo 260.º
Prestações incluídas ou excluídas da retribuição

1 — Não se consideram retribuição:
a) As importâncias recebidas a título de ajudas de custo,
abonos de viagem, despesas de transporte, abonos de instalação e outras equivalentes, devidas ao trabalhador por
deslocações, novas instalações ou despesas feitas em serviço do empregador, salvo quando, sendo tais deslocações
ou despesas frequentes, essas importâncias, na parte que
exceda os respectivos montantes normais, tenham sido
previstas no contrato ou se devam considerar pelos usos
como elemento integrante da retribuição do trabalhador;
b) As gratificações ou prestações extraordinárias concedidas pelo empregador como recompensa ou prémio dos
bons resultados obtidos pela empresa;
c) As prestações decorrentes de factos relacionados
com o desempenho ou mérito profissionais, bem como a
assiduidade do trabalhador, cujo pagamento, nos períodos de referência respectivos, não esteja antecipadamente
garantido;
d) A participação nos lucros da empresa, desde que ao
trabalhador esteja assegurada pelo contrato uma retribuição
certa, variável ou mista, adequada ao seu trabalho.

2 — O disposto no número anterior não implica redução
do subsídio de férias correspondente ao período de férias
vencido.

2 — O disposto na alínea a) do número anterior aplica-se, com as necessárias adaptações, ao abono para falhas
e ao subsídio de refeição.
3 — O disposto nas alíneas b) e c) do n.º 1 não se aplica:

CAPÍTULO III

a) Às gratificações que sejam devidas por força do contrato ou das normas que o regem, ainda que a sua atribuição
esteja condicionada aos bons serviços do trabalhador, nem
àquelas que, pela sua importância e carácter regular e
permanente, devam, segundo os usos, considerar-se como
elemento integrante da retribuição daquele;
b) Às prestações relacionadas com os resultados obtidos
pela empresa quando, quer no respectivo título atributivo
quer pela sua atribuição regular e permanente, revistam
carácter estável, independentemente da variabilidade do
seu montante.

Retribuição e outras prestações patrimoniais
SECÇÃO I
Disposições gerais sobre retribuição

Artigo 258.º
Princípios gerais sobre a retribuição

1 — Considera-se retribuição a prestação a que, nos
termos do contrato, das normas que o regem ou dos usos,
o trabalhador tem direito em contrapartida do seu trabalho.
2 — A retribuição compreende a retribuição base e outras prestações regulares e periódicas feitas, directa ou
indirectamente, em dinheiro ou em espécie.
3 — Presume-se constituir retribuição qualquer prestação do empregador ao trabalhador.

Artigo 261.º
Modalidades de retribuição

1 — A retribuição pode ser certa, variável ou mista,
sendo esta constituída por uma parte certa e outra variável.
2 — É certa a retribuição calculada em função de tempo
de trabalho.
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3 — Para determinar o valor da retribuição variável,
quando não seja aplicável o respectivo critério, considera-se a média dos montantes das prestações correspondentes
aos últimos 12 meses, ou ao tempo de execução de contrato
que tenha durado menos tempo.
4 — Caso o processo estabelecido no número anterior
não seja praticável, o cálculo da retribuição variável faz-se
segundo o disposto em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou, na sua falta, segundo o prudente
arbítrio do julgador.
Artigo 262.º
Cálculo de prestação complementar ou acessória

1 — Quando disposição legal, convencional ou contratual não disponha em contrário, a base de cálculo de
prestação complementar ou acessória é constituída pela
retribuição base e diuturnidades.
2 — Para efeito do disposto no número anterior, entende-se por:
a) Retribuição base, a prestação correspondente à actividade do trabalhador no período normal de trabalho;
b) Diuturnidade, a prestação de natureza retributiva a
que o trabalhador tenha direito com fundamento na antiguidade.
Artigo 263.º
Subsídio de Natal

1 — O trabalhador tem direito a subsídio de Natal de
valor igual a um mês de retribuição, que deve ser pago até
15 de Dezembro de cada ano.
2 — O valor do subsídio de Natal é proporcional ao tempo
de serviço prestado no ano civil, nas seguintes situações:
a) No ano de admissão do trabalhador;
b) No ano de cessação do contrato de trabalho;
c) Em caso de suspensão de contrato de trabalho por
facto respeitante ao trabalhador.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.
Artigo 264.º
Retribuição do período de férias e subsídio

1 — A retribuição do período de férias corresponde à que
o trabalhador receberia se estivesse em serviço efectivo.
2 — Além da retribuição mencionada no número anterior, o trabalhador tem direito a subsídio de férias, compreendendo a retribuição base e outras prestações retributivas
que sejam contrapartida do modo específico da execução
do trabalho, correspondentes à duração mínima das férias, não contando para este efeito o disposto no n.º 3 do
artigo 238.º
3 — Salvo acordo escrito em contrário, o subsídio de
férias deve ser pago antes do início do período de férias e
proporcionalmente em caso de gozo interpolado de férias.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto neste artigo.
Artigo 265.º
Retribuição por isenção de horário de trabalho

1 — O trabalhador isento de horário de trabalho tem direito a retribuição específica, estabelecida por instrumento

de regulamentação colectiva de trabalho ou, na falta deste,
não inferior a:
a) Uma hora de trabalho suplementar por dia;
b) Duas horas de trabalho suplementar por semana,
quando se trate de regime de isenção de horário com observância do período normal de trabalho.
2 — O trabalhador que exerça cargo de administração
ou de direcção pode renunciar à retribuição referida no
número anterior.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 266.º
Pagamento de trabalho nocturno

1 — O trabalho nocturno é pago com acréscimo de
25 % relativamente ao pagamento de trabalho equivalente
prestado durante o dia.
2 — O acréscimo previsto no número anterior pode
ser substituído, mediante instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, por:
a) Redução equivalente do período normal de trabalho;
b) Aumento fixo da retribuição base, desde que não
importe tratamento menos favorável para o trabalhador.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica, salvo se previsto
em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho:
a) Em actividade exercida exclusiva ou predominantemente durante o período nocturno, designadamente espectáculo ou diversão pública;
b) Em actividade que, pela sua natureza ou por força
da lei, deva funcionar à disposição do público durante o
período nocturno, designadamente empreendimento turístico, estabelecimento de restauração ou de bebidas, ou
farmácia, em período de abertura;
c) Quando a retribuição seja estabelecida atendendo à
circunstância de o trabalho dever ser prestado em período
nocturno.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 267.º
Retribuição por exercício de funções afins
ou funcionalmente ligadas

1 — O trabalhador que exerça funções a que se refere
o n.º 2 do artigo 118.º, ainda que a título acessório, tem
direito à retribuição mais elevada que lhes corresponda,
enquanto tal exercício se mantiver.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 268.º
Pagamento de trabalho suplementar

1 — O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os seguintes acréscimos:
a) 50 % pela primeira hora ou fracção desta e 75 % por
hora ou fracção subsequente, em dia útil;
b) 100 % por cada hora ou fracção, em dia de descanso
semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado.
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2 — É exigível o pagamento de trabalho suplementar
cuja prestação tenha sido prévia e expressamente determinada, ou realizada de modo a não ser previsível a oposição
do empregador.
3 — O disposto nos números anteriores pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho nos termos do n.º 6 do artigo 229.º
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 269.º
Prestações relativas a dia feriado

1 — O trabalhador tem direito à retribuição correspondente a feriado, sem que o empregador a possa compensar
com trabalho suplementar.
2 — O trabalhador que presta trabalho normal em dia
feriado em empresa não obrigada a suspender o funcionamento nesse dia tem direito a descanso compensatório
de igual duração ou a acréscimo de 100 % da retribuição
correspondente, cabendo a escolha ao empregador.
SECÇÃO II
Determinação do valor da retribuição

Artigo 270.º
Critérios de determinação da retribuição

Na determinação do valor da retribuição deve ter-se
em conta a quantidade, natureza e qualidade do trabalho,
observando-se o princípio de que, para trabalho igual ou
de valor igual, salário igual.
Artigo 271.º
Cálculo do valor da retribuição horária

1 — O valor da retribuição horária é calculado segundo
a seguinte fórmula:
(Rm × 12):(52 × n)
2 — Para efeito do número anterior, Rm é o valor da
retribuição mensal e n o período normal de trabalho semanal, definido em termos médios em caso de adaptabilidade.
Artigo 272.º
Determinação judicial do valor da retribuição

1 — Compete ao tribunal, tendo em conta a prática da empresa e os usos do sector ou locais, determinar o valor da retribuição quando as partes o não fizeram e ela não resulte de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável.
2 — Compete ainda ao tribunal resolver dúvida suscitada sobre a qualificação como retribuição de prestação
paga pelo empregador.
SECÇÃO III
Retribuição mínima mensal garantida

Artigo 273.º
Determinação da retribuição mínima mensal garantida

1 — É garantida aos trabalhadores uma retribuição mínima mensal, seja qual for a modalidade praticada, cujo

valor é determinado anualmente por legislação específica,
ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social.
2 — Na determinação da retribuição mínima mensal
garantida são ponderados, entre outros factores, as necessidades dos trabalhadores, o aumento de custo de vida e a
evolução da produtividade, tendo em vista a sua adequação
aos critérios da política de rendimentos e preços.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
4 — A decisão que aplicar a coima deve conter a ordem
de pagamento do quantitativo da retribuição em dívida ao
trabalhador, a efectuar dentro do prazo estabelecido para pagamento da coima.
Artigo 274.º
Prestações incluídas na retribuição mínima mensal garantida

1 — O montante da retribuição mínima mensal garantida inclui:
a) O valor de prestação em espécie, nomeadamente
alimentação ou alojamento, devida ao trabalhador em contrapartida do seu trabalho normal;
b) Comissão sobre vendas ou prémio de produção;
c) Gratificação que constitua retribuição, nos termos da
alínea a) do n.º 3 do artigo 260.º
2 — O valor de prestação em espécie é calculado segundo os preços correntes na região e não pode ser superior
aos seguintes montantes ou percentagens do valor da retribuição mínima mensal garantida, total ou do determinado
por aplicação de percentagem de redução a que se refere
o artigo seguinte:
a) 35 % para a alimentação completa;
b) 15 % para a alimentação constituída por uma refeição
principal;
c) 12 % para o alojamento do trabalhador;
d) 27,36 € por divisão assoalhada para a habitação do
trabalhador e seu agregado familiar;
e) 50 % para o total das prestações em espécie.
3 — O valor mencionado na alínea d) do número anterior é actualizado por aplicação do coeficiente de actualização das rendas de habitação, sempre que seja aumentado
o valor da retribuição mínima mensal garantida.
4 — O montante da retribuição mínima mensal garantida não inclui subsídio, prémio, gratificação ou outra
prestação de atribuição acidental ou por período superior
a um mês.
Artigo 275.º
Redução da retribuição mínima mensal garantida
relacionada com o trabalhador

1 — A retribuição mínima mensal garantida tem a seguinte redução relativamente a:
a) Praticante, aprendiz, estagiário ou formando em situação de formação certificada, 20 %;
b) Trabalhador com capacidade de trabalho reduzida,
a redução correspondente à diferença entre a capacidade
plena para o trabalho e o coeficiente de capacidade efectiva
para a actividade contratada, se a diferença for superior a
10 %, com o limite de 50 %.
2 — A redução prevista na alínea a) do número anterior
não é aplicável por período superior a um ano, incluindo o
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tempo de formação ao serviço de outro empregador, desde
que documentado e visando a mesma qualificação.
3 — O período estabelecido no número anterior é reduzido a seis meses no caso de trabalhador habilitado com
curso técnico-profissional ou curso obtido no sistema de formação profissional qualificante para a respectiva profissão.
4 — A certificação do coeficiente de capacidade efectiva
é feita, a pedido do trabalhador, do candidato a emprego
ou do empregador, pelo serviço público de emprego ou
pelos serviços de saúde.
SECÇÃO IV
Cumprimento de obrigação de retribuição

Artigo 276.º
Forma de cumprimento

1 — A retribuição é satisfeita em dinheiro ou, estando
acordado, em prestações não pecuniárias, nos termos do
artigo 259.º
2 — A parte pecuniária da retribuição pode ser paga por
meio de cheque, vale postal ou depósito à ordem do trabalhador, devendo ser suportada pelo empregador a despesa
feita com a conversão do título de crédito em dinheiro ou
o levantamento, por uma só vez, da retribuição.
3 — Até ao pagamento da retribuição, o empregador
deve entregar ao trabalhador documento do qual constem
a identificação daquele, o nome completo, o número de
inscrição na instituição de segurança social e a categoria
profissional do trabalhador, a retribuição base e as demais
prestações, bem como o período a que respeitam, os descontos ou deduções e o montante líquido a receber.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1, contra-ordenação grave a violação
do disposto no n.º 2 e contra-ordenação leve a violação
do disposto no n.º 3.

Artigo 279.º
Compensações e descontos

1 — Na pendência de contrato de trabalho, o empregador não pode compensar a retribuição em dívida com
crédito que tenha sobre o trabalhador, nem fazer desconto
ou dedução no montante daquela.
2 — O disposto no número anterior não se aplica:
a) A desconto a favor do Estado, da segurança social ou
outra entidade, ordenado por lei, decisão judicial transitada
em julgado ou auto de conciliação, quando o empregador
tenha sido notificado da decisão ou do auto;
b) A indemnização devida pelo trabalhador ao empregador, liquidada por decisão judicial transitada em julgado
ou auto de conciliação;
c) À sanção pecuniária a que se refere a alínea c) do
n.º 1 do artigo 328.º;
d) A amortização de capital ou pagamento de juros de
empréstimo concedido pelo empregador ao trabalhador;
e) A preço de refeições no local de trabalho, de utilização
de telefone, de fornecimento de géneros, de combustíveis
ou materiais, quando solicitados pelo trabalhador, ou outra
despesa efectuada pelo empregador por conta do trabalhador com o acordo deste;
f) A abono ou adiantamento por conta da retribuição.
3 — Os descontos a que se refere o número anterior,
com excepção do mencionado na alínea a), não podem
exceder, no seu conjunto, um sexto da retribuição.
4 — Os preços de refeições ou outros bens fornecidos ao
trabalhador por cooperativa de consumo, mediante acordo
entre esta e o trabalhador, não estão sujeitos ao limite
mencionado no número anterior.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
Artigo 280.º

Artigo 277.º

Cessão de crédito retributivo

Lugar do cumprimento

O trabalhador só pode ceder crédito a retribuição, a
título gratuito ou oneroso, na medida em que o mesmo
seja penhorável.

1 — A retribuição deve ser paga no local de trabalho ou
noutro lugar que seja acordado, sem prejuízo do disposto
no n.º 2 do artigo anterior.
2 — Caso a retribuição deva ser paga em lugar diverso
do local de trabalho, o tempo que o trabalhador gastar para
receber a retribuição considera-se tempo de trabalho.
Artigo 278.º
Tempo do cumprimento

1 — O crédito retributivo vence-se por períodos certos e
iguais, que, salvo estipulação ou uso diverso, são a semana,
a quinzena e o mês do calendário.
2 — A retribuição deve ser paga em dia útil, durante o
período de trabalho ou imediatamente a seguir a este.
3 — Em caso de retribuição variável com período de
cálculo superior a 15 dias, o trabalhador pode exigir o
pagamento em prestações quinzenais.
4 — O montante da retribuição deve estar à disposição do
trabalhador na data do vencimento ou em dia útil anterior.
5 — O empregador fica constituído em mora se o trabalhador, por facto que não lhe seja imputável, não puder
dispor do montante da retribuição na data do vencimento.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 4.

CAPÍTULO IV
Prevenção e reparação de acidentes de trabalho
e doenças profissionais
Artigo 281.º
Princípios gerais em matéria de segurança e saúde no trabalho

1 — O trabalhador tem direito a prestar trabalho em
condições de segurança e saúde.
2 — O empregador deve assegurar aos trabalhadores
condições de segurança e saúde em todos os aspectos relacionados com o trabalho, aplicando as medidas necessárias
tendo em conta princípios gerais de prevenção.
3 — Na aplicação das medidas de prevenção, o empregador deve mobilizar os meios necessários, nomeadamente
nos domínios da prevenção técnica, da formação, informação e consulta dos trabalhadores e de serviços adequados,
internos ou externos à empresa.
4 — Os empregadores que desenvolvam simultaneamente actividades no mesmo local de trabalho devem
cooperar na protecção da segurança e da saúde dos res-
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pectivos trabalhadores, tendo em conta a natureza das
actividades de cada um.
5 — A lei regula os modos de organização e funcionamento dos serviços de segurança e saúde no trabalho, que
o empregador deve assegurar.
6 — São proibidos ou condicionados os trabalhos que
sejam considerados, por regulamentação em legislação
especial, susceptíveis de implicar riscos para o património
genético do trabalhador ou dos seus descendentes.
7 — Os trabalhadores devem cumprir as prescrições de
segurança e saúde no trabalho estabelecidas na lei ou em
instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho, ou
determinadas pelo empregador.
Artigo 282.º
Informação, consulta e formação dos trabalhadores

1 — O empregador deve informar os trabalhadores sobre os aspectos relevantes para a protecção da sua segurança e saúde e a de terceiros.
2 — O empregador deve consultar em tempo útil os
representantes dos trabalhadores, ou os próprios trabalhadores, sobre a preparação e aplicação das medidas de
prevenção.
3 — O empregador deve assegurar formação adequada,
que habilite os trabalhadores a prevenir os riscos associados à respectiva actividade e os representantes dos trabalhadores a exercer de modo competente as respectivas
funções.
4 — Em cada empresa, os trabalhadores são representados na promoção da segurança e saúde no trabalho por
representantes eleitos com essa finalidade ou, na sua falta,
pela comissão de trabalhadores.
Artigo 283.º
Acidentes de trabalho e doenças profissionais

1 — O trabalhador e os seus familiares têm direito à
reparação de danos emergentes de acidente de trabalho
ou doença profissional.
2 — As doenças profissionais constam da lista organizada e publicada no Diário da República.
3 — A lesão corporal, perturbação funcional ou a doença
não incluídas na lista a que se refere o número anterior são
indemnizáveis desde que se prove serem consequência,
necessária e directa, da actividade exercida e não representem normal desgaste do organismo.
4 — A lei estabelece as situações que excluem o dever
de reparação ou que agravam a responsabilidade.
5 — O empregador é obrigado a transferir a responsabilidade pela reparação prevista neste capítulo para entidades
legalmente autorizadas a realizar este seguro.
6 — A garantia do pagamento das prestações que forem
devidas por acidentes de trabalho que não possam ser pagas
pela entidade responsável, nomeadamente por motivo de
incapacidade económica, é assumida pelo Fundo de Acidentes de Trabalho, nos termos da lei.
7 — A responsabilidade pela reparação dos danos emergentes de doenças profissionais é assumida pela segurança
social, nos termos da lei.
8 — O empregador deve assegurar a trabalhador afectado de lesão provocada por acidente de trabalho ou doença
profissional que reduza a sua capacidade de trabalho ou de
ganho a ocupação em funções compatíveis.

Artigo 284.º
Regulamentação da prevenção e reparação

O disposto neste capítulo é regulado em legislação específica.
CAPÍTULO V
Vicissitudes contratuais
SECÇÃO I
Transmissão de empresa ou estabelecimento

Artigo 285.º
Efeitos de transmissão de empresa ou estabelecimento

1 — Em caso de transmissão, por qualquer título, da
titularidade de empresa, ou estabelecimento ou ainda de
parte de empresa ou estabelecimento que constitua uma
unidade económica, transmitem-se para o adquirente a
posição do empregador nos contratos de trabalho dos
respectivos trabalhadores, bem como a responsabilidade
pelo pagamento de coima aplicada pela prática de contra-ordenação laboral.
2 — O transmitente responde solidariamente pelas obrigações vencidas até à data da transmissão, durante o ano
subsequente a esta.
3 — O disposto nos números anteriores é igualmente
aplicável à transmissão, cessão ou reversão da exploração
de empresa, estabelecimento ou unidade económica, sendo
solidariamente responsável, em caso de cessão ou reversão,
quem imediatamente antes tenha exercido a exploração.
4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável em caso de trabalhador que o transmitente, antes da
transmissão, transfira para outro estabelecimento ou unidade económica, nos termos do disposto no artigo 194.º,
mantendo-o ao seu serviço, excepto no que respeita à responsabilidade do adquirente pelo pagamento de coima
aplicada pela prática de contra-ordenação laboral.
5 — Considera-se unidade económica o conjunto de
meios organizados com o objectivo de exercer uma actividade económica, principal ou acessória.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e na primeira parte do n.º 3.
Artigo 286.º
Informação e consulta de representantes dos trabalhadores

1 — O transmitente e o adquirente devem informar os
representantes dos respectivos trabalhadores ou, caso não
existam, os próprios trabalhadores, sobre data e motivos
da transmissão, suas consequências jurídicas, económicas
e sociais para os trabalhadores e medidas projectadas em
relação a estes.
2 — A informação referida no número anterior deve ser
prestada por escrito, antes da transmissão, em tempo útil,
pelo menos 10 dias antes da consulta referida no número
seguinte.
3 — O transmitente e o adquirente devem consultar
os representantes dos respectivos trabalhadores, antes da
transmissão, com vista à obtenção de um acordo sobre
as medidas que pretendam aplicar aos trabalhadores na
sequência da transmissão, sem prejuízo das disposições
legais e convencionais aplicáveis a tais medidas.
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4 — Para efeitos dos números anteriores, consideram-se
representantes dos trabalhadores as comissões de trabalhadores, bem como as comissões intersindicais, as comissões sindicais ou os delegados sindicais das respectivas
empresas.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.
Artigo 287.º
Representação dos trabalhadores após a transmissão

1 — Caso a empresa ou estabelecimento mantenha a autonomia após a transmissão, o estatuto e a função dos representantes dos trabalhadores afectados por esta não se alteram,
desde que se mantenham os requisitos necessários para a
instituição da estrutura de representação colectiva em causa.
2 — Caso a empresa, estabelecimento ou unidade económica transmitida seja incorporada na empresa do adquirente e nesta não exista a correspondente estrutura de
representação colectiva dos trabalhadores prevista na lei, a
existente na entidade incorporada continua em funções por
um período de dois meses a contar da transmissão ou até que
nova estrutura entretanto eleita inicie as respectivas funções
ou, ainda, por mais dois meses, se a eleição for anulada.
3 — No caso de incorporação de estabelecimento ou parte
de empresa ou estabelecimento prevista no número anterior:
a) A subcomissão exerce os direitos próprios de comissão de trabalhadores durante o período em que continuar
em funções, em representação dos trabalhadores do estabelecimento transmitido;
b) Os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho afectos à entidade incorporada
exercem os direitos próprios desta estrutura, nos termos
da alínea anterior.
4 — Os membros de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores cujo mandato cesse, nos termos do
n.º 2, continuam a beneficiar da protecção estabelecida nos
n.os 3 a 6 do artigo 410.º ou em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, até à data em que o respectivo
mandato terminaria.
SECÇÃO II
Cedência ocasional de trabalhador

Artigo 288.º
Noção de cedência ocasional de trabalhador

A cedência ocasional consiste na disponibilização temporária de trabalhador, pelo empregador, para prestar trabalho a outra entidade, a cujo poder de direcção aquele fica
sujeito, mantendo-se o vínculo contratual inicial.
Artigo 289.º
Admissibilidade de cedência ocasional

1 — A cedência ocasional de trabalhador é lícita quando
se verifiquem cumulativamente as seguintes condições:
a) O trabalhador esteja vinculado ao empregador cedente por contrato de trabalho sem termo;
b) A cedência ocorra entre sociedades coligadas, em
relação societária de participações recíprocas, de domínio
ou de grupo, ou entre empregadores que tenham estruturas
organizativas comuns;

c) O trabalhador concorde com a cedência;
d) A duração da cedência não exceda um ano, renovável
por iguais períodos até ao máximo de cinco anos.
2 — As condições da cedência ocasional de trabalhador
podem ser reguladas por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, com excepção da referida na alínea c)
do número anterior.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 290.º
Acordo de cedência ocasional de trabalhador

1 — A cedência ocasional de trabalhador depende de
acordo entre cedente e cessionário, sujeito a forma escrita,
que deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Identificação do trabalhador cedido;
c) Indicação da actividade a prestar pelo trabalhador;
d) Indicação da data de início e da duração da cedência;
e) Declaração de concordância do trabalhador.
2 — Em caso de cessação do acordo de cedência ocasional, de extinção da entidade cessionária ou de cessação da
actividade para que foi cedido, o trabalhador regressa ao
serviço do cedente, mantendo os direitos que tinha antes da
cedência, cuja duração conta para efeitos de antiguidade.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea e) do n.º 1 ou no n.º 2 e constitui contra-ordenação leve a violação de qualquer dos demais preceitos do n.º 1.
Artigo 291.º
Regime de prestação de trabalho de trabalhador cedido

1 — Durante a cedência ocasional, o trabalhador está
sujeito ao regime de trabalho aplicável ao cessionário no
que respeita ao modo, local, duração de trabalho, suspensão
do contrato de trabalho, segurança e saúde no trabalho e
acesso a equipamentos sociais.
2 — O cessionário deve informar o cedente e o trabalhador cedido sobre os riscos para a segurança e saúde
inerentes ao posto de trabalho a que este é afecto.
3 — Não é permitida a afectação de trabalhador cedido a posto de trabalho particularmente perigoso para a
sua segurança ou saúde, salvo quando corresponda à sua
qualificação profissional específica.
4 — O cessionário deve elaborar o horário de trabalho
de trabalhador cedido e marcar o período das férias que
sejam gozadas ao seu serviço.
5 — O trabalhador cedido tem direito:
a) À retribuição mínima que, em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável ao cedente ou ao
cessionário, corresponda às suas funções, ou à praticada por
este para as mesmas funções, ou à retribuição auferida no
momento da cedência, consoante a que for mais elevada;
b) A férias, subsídios de férias e de Natal e outras prestações regulares e periódicas a que os trabalhadores do
cessionário tenham direito por idêntica prestação de trabalho, em proporção da duração da cedência.
6 — A cedência de trabalhador a uma ou mais entidades
deve observar as condições constantes do contrato de trabalho.
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7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2, 3, 4 ou 5.
Artigo 292.º
Consequência de recurso ilícito a cedência
ou de irregularidade do acordo

1 — A cedência ocasional de trabalhador fora das condições em que é admissível, ou a falta do acordo nos termos
do n.º 1 do artigo 290.º confere ao trabalhador cedido o
direito de optar pela permanência ao serviço do cessionário
em regime de contrato de trabalho sem termo.
2 — O direito previsto no número anterior pode ser
exercido até ao termo da cedência, mediante comunicação
ao cedente e ao cessionário por carta registada com aviso
de recepção.
Artigo 293.º
Enquadramento de trabalhador cedido

1 — O trabalhador cedido não é considerado para efeito
da determinação das obrigações do cessionário que tenham
em conta o número de trabalhadores empregados, excepto
no que respeita à organização dos serviços de segurança
e saúde no trabalho.
2 — O cessionário deve comunicar à comissão de trabalhadores o início da utilização de trabalhador em regime
de cedência ocasional, no prazo de cinco dias úteis.
3 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SECÇÃO III
Redução da actividade e suspensão de contrato de trabalho
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais sobre a redução e suspensão

Artigo 294.º
Factos determinantes de redução ou suspensão

1 — A redução temporária de período normal de trabalho
ou a suspensão de contrato de trabalho pode fundamentar-se na impossibilidade temporária, respectivamente parcial
ou total, de prestação de trabalho por facto relativo ao
trabalhador ou ao empregador.
2 — Permitem também a redução do período normal
de trabalho ou a suspensão do contrato de trabalho, designadamente:
a) A necessidade de assegurar a viabilidade da empresa
e a manutenção de postos de trabalho, em situação de crise
empresarial;
b) O acordo entre trabalhador e empregador, nomeadamente acordo de pré-reforma.
3 — Pode ainda ocorrer a suspensão de contrato de
trabalho por iniciativa de trabalhador, fundada em falta
de pagamento pontual da retribuição.
Artigo 295.º
Efeitos da redução ou da suspensão

1 — Durante a redução ou suspensão, mantêm-se os
direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efectiva prestação de trabalho.

2 — O tempo de redução ou suspensão conta-se para
efeitos de antiguidade.
3 — A redução ou suspensão não tem efeitos no decurso
de prazo de caducidade, nem obsta a que qualquer das
partes faça cessar o contrato nos termos gerais.
4 — Terminado o período de redução ou suspensão, são
restabelecidos os direitos, deveres e garantias das partes
decorrentes da efectiva prestação de trabalho.
5 — Constitui contra-ordenação grave o impedimento
por parte do empregador a que o trabalhador retome a
actividade normal após o termo do período de redução
ou suspensão.
SUBSECÇÃO II

Suspensão de contrato de trabalho por facto
respeitante a trabalhador

Artigo 296.º
Facto determinante da suspensão respeitante a trabalhador

1 — Determina a suspensão do contrato de trabalho
o impedimento temporário por facto respeitante ao trabalhador que não lhe seja imputável e se prolongue por
mais de um mês, nomeadamente doença, acidente ou facto
decorrente da aplicação da lei do serviço militar.
2 — O trabalhador pode suspender de imediato o contrato de trabalho:
a) Na situação referida no n.º 1 do artigo 195.º, quando
não exista outro estabelecimento da empresa para o qual
possa pedir transferência;
b) Nos casos previstos no n.º 2 do artigo 195.º, até que
ocorra a transferência.
3 — O contrato de trabalho suspende-se antes do prazo
referido no n.º 1, no momento em que seja previsível que
o impedimento vai ter duração superior àquele prazo.
4 — O contrato de trabalho suspenso caduca no momento em que seja certo que o impedimento se torna definitivo.
5 — O impedimento temporário por facto imputável ao
trabalhador determina a suspensão do contrato de trabalho
nos casos previstos na lei.
Artigo 297.º
Regresso do trabalhador

No dia imediato à cessação do impedimento, o trabalhador deve apresentar-se ao empregador para retomar a
actividade.
SUBSECÇÃO III

Redução temporária do período normal de trabalho ou suspensão
do contrato de trabalho por facto respeitante ao empregador
DIVISÃO I

Situação de crise empresarial

Artigo 298.º
Redução ou suspensão em situação de crise empresarial

1 — O empregador pode reduzir temporariamente os
períodos normais de trabalho ou suspender os contratos de
trabalho, por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, catástrofes ou outras ocorrências que tenham afectado
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gravemente a actividade normal da empresa, desde que tal
medida seja indispensável para assegurar a viabilidade da
empresa e a manutenção dos postos de trabalho.
2 — A redução a que se refere o número anterior pode
abranger:
a) Um ou mais períodos normais de trabalho, diários
ou semanais, podendo dizer respeito a diferentes grupos
de trabalhadores, rotativamente;
b) Diminuição do número de horas correspondente ao
período normal de trabalho, diário ou semanal.
3 — O regime de redução ou suspensão aplica-se aos
casos em que essa medida seja determinada no âmbito de
declaração de empresa em situação económica difícil ou,
com as necessárias adaptações, em processo de recuperação de empresa.
Artigo 299.º
Comunicações em caso de redução ou suspensão

1 — O empregador comunica, por escrito, à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical
ou comissões sindicais da empresa representativas dos trabalhadores a abranger, a intenção de reduzir ou suspender
a prestação do trabalho, informando-as simultaneamente
sobre:
a) Fundamentos económicos, financeiros ou técnicos
da medida;
b) Quadro de pessoal, discriminado por secções;
c) Critérios para selecção dos trabalhadores a abranger;
d) Número e categorias profissionais dos trabalhadores
a abranger;
e) Prazo de aplicação da medida;
f) Áreas de formação a frequentar pelos trabalhadores
durante o período de redução ou suspensão, sendo caso
disso.
2 — Na falta das entidades referidas no n.º 1, o empregador comunica, por escrito, a cada trabalhador a abranger,
a intenção de reduzir ou suspender a prestação de trabalho, podendo estes, nos cinco dias posteriores à recepção
da comunicação, designar de entre eles uma comissão
representativa com o máximo de três ou cinco elementos,
consoante a medida abranja até 20 ou mais trabalhadores.
3 — No caso previsto no número anterior, o empregador
envia à comissão a informação referida no n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 300.º
Informações e negociação em caso de redução ou suspensão

1 — Nos cinco dias posteriores ao facto previsto no n.º 1
ou 3 do artigo anterior, o empregador promove uma fase de
informações e negociação com a estrutura representativa
dos trabalhadores, com vista a um acordo sobre a modalidade, âmbito e duração das medidas a adoptar.
2 — A acta das reuniões de negociação deve conter a
matéria acordada e, bem assim, as posições divergentes
das partes, com as opiniões, sugestões e propostas de cada
uma.
3 — Celebrado o acordo ou, na falta deste, após terem
decorrido 10 dias sobre o envio da informação previsto no

n.º 1 ou 3 do artigo anterior ou, na falta desta, da comunicação referida no n.º 2 do mesmo artigo, o empregador
comunica a cada trabalhador, por escrito, a medida que
decidiu aplicar, com menção expressa do fundamento e
das datas de início e termo da aplicação.
4 — Na data das comunicações referidas no número
anterior, o empregador remete à estrutura representativa
dos trabalhadores e ao serviço competente do ministério
responsável pela área da segurança social a acta a que se
refere o n.º 2, bem como relação de que conste o nome dos
trabalhadores, morada, datas de nascimento e de admissão
na empresa, situação perante a segurança social, profissão,
categoria e retribuição e, ainda, a medida individualmente
adoptada, com indicação das datas de início e termo da
aplicação.
5 — Na falta de acta da negociação, o empregador envia
às entidades referidas no número anterior um documento
em que o justifique e descreva o acordo, ou as razões que
obstaram ao mesmo e as posições finais das partes.
6 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
Artigo 301.º
Duração de medida de redução ou suspensão

1 — A redução ou suspensão deve ter uma duração
previamente definida, não superior a seis meses ou, em
caso de catástrofe ou outra ocorrência que tenha afectado
gravemente a actividade normal da empresa, um ano.
2 — A redução ou suspensão pode iniciar-se decorridos
10 dias sobre a data da comunicação a que se refere o n.º 3
do artigo anterior, ou imediatamente em caso de impedimento imediato à prestação normal de trabalho que seja
conhecido pelos trabalhadores abrangidos.
3 — Qualquer dos prazos referidos no n.º 1 pode ser
prorrogado por um período máximo de seis meses, desde
que o empregador comunique tal intenção e a duração
prevista, por escrito e de forma fundamentada, à estrutura
representativa dos trabalhadores e esta não se oponha, por
escrito e nos cinco dias seguintes.
4 — Na falta de estrutura representativa dos trabalhadores, a comunicação prevista no número anterior é feita
a cada trabalhador abrangido pela prorrogação, a qual só
terá lugar quando o trabalhador manifeste, por escrito, o
seu acordo.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 1.
Artigo 302.º
Formação profissional durante a redução ou suspensão

1 — A formação profissional a frequentar pelos trabalhadores durante o período de redução ou suspensão deve
orientar-se para a viabilização da empresa e a manutenção
dos postos de trabalho, ou o desenvolvimento da qualificação profissional dos trabalhadores que aumente a sua
empregabilidade.
2 — O empregador elabora o plano da formação, precedido de consulta aos trabalhadores abrangidos e de parecer
da estrutura representativa dos trabalhadores.
3 — A resposta dos trabalhadores e o parecer referido
no número anterior devem ser emitidos em prazo indicado
pelo empregador, não inferior a cinco dias.
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 2 e 3.
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Artigo 303.º

Deveres do empregador no período de redução ou suspensão

1 — Durante o período de redução ou suspensão, o
empregador deve:
a) Efectuar pontualmente o pagamento da compensação
retributiva;
b) Pagar pontualmente as contribuições para a segurança
social sobre a retribuição auferida pelos trabalhadores;
c) Não distribuir lucros, sob qualquer forma, nomeadamente a título de levantamento por conta;
d) Não aumentar a retribuição ou outra prestação patrimonial atribuída a membro de corpos sociais, enquanto a
segurança social comparticipar na compensação retributiva
atribuída aos trabalhadores;
e) Não proceder a admissão ou renovação de contrato
de trabalho para preenchimento de posto de trabalho susceptível de ser assegurado por trabalhador em situação de
redução ou suspensão.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 304.º
Deveres do trabalhador no período de redução ou suspensão

1 — Durante o período de redução ou suspensão, o
trabalhador deve:
a) Pagar contribuições para a segurança social com base
na retribuição auferida e na compensação retributiva;
b) Caso exerça actividade remunerada fora da empresa,
comunicar o facto ao empregador, no prazo de cinco dias a
contar do início da mesma, para efeitos de eventual redução
na compensação retributiva;
c) Frequentar acções de formação profissional previstas
no plano referido no artigo 302.º
2 — O trabalhador que não cumpra injustificadamente
o dever a que se refere a alínea b) ou c) do número anterior
perde o direito a compensação retributiva e, no caso da
alínea b), deve restituir o que tiver recebido a este título,
constituindo ainda a omissão uma infracção disciplinar
grave.
Artigo 305.º
Direitos do trabalhador no período de redução ou suspensão

1 — Durante o período de redução ou suspensão, o
trabalhador tem direito:
a) A auferir mensalmente um montante mínimo igual a
dois terços da sua retribuição normal ilíquida, ou o valor
da retribuição mínima mensal garantida correspondente
ao seu período normal de trabalho, consoante o que for
mais elevado;
b) A manter as regalias sociais ou prestações da segurança social a que tenha direito e a que a respectiva
base de cálculo não seja alterada por efeito da redução
ou suspensão;
c) A exercer outra actividade remunerada.
2 — Durante o período de redução, a retribuição do trabalhador é calculada em proporção das horas de trabalho.
3 — Durante o período de redução ou suspensão, o
trabalhador tem direito a compensação retributiva na medida do necessário para, conjuntamente com a retribuição
de trabalho prestado na empresa ou fora dela, assegurar

o montante mensal referido na alínea a) do n.º 1, até ao
triplo da retribuição mínima mensal garantida.
4 — O subsídio de doença da segurança social não é
atribuído relativamente a período de doença que ocorra
durante a suspensão do contrato, mantendo o trabalhador
direito à compensação retributiva.
5 — Em caso de não pagamento pontual do montante
previsto na alínea a) do n.º 1 durante o período de redução, o trabalhador tem direito a suspender o contrato nos
termos do artigo 325.º
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea a) do n.º 1, ou na alínea b) do mesmo
número na parte respeitante ao empregador.
Artigo 306.º
Efeitos da redução ou suspensão em férias,
subsídio de férias ou de Natal

1 — O tempo de redução ou suspensão não afecta o
vencimento e a duração do período de férias.
2 — A redução ou suspensão não prejudica a marcação
e o gozo de férias, nos termos gerais, tendo o trabalhador
direito ao pagamento pelo empregador do subsídio de férias
devido em condições normais de trabalho.
3 — O trabalhador tem direito a subsídio de Natal por
inteiro, que é pago pela segurança social em montante
correspondente a metade da compensação retributiva e
pelo empregador no restante.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2 ou 3, este na parte respeitante ao
empregador.
Artigo 307.º
Acompanhamento da medida

1 — O empregador informa trimestralmente as estruturas representativas dos trabalhadores da evolução das
razões que justificam o recurso à redução ou suspensão
da prestação de trabalho.
2 — Durante a redução ou suspensão, o serviço com
competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, por iniciativa própria ou a requerimento de
qualquer interessado, deve pôr termo à aplicação do regime relativamente a todos ou a alguns trabalhadores, nos
seguintes casos:
a) Não verificação ou cessação da existência do fundamento invocado;
b) Falta das comunicações ou recusa de participação
no procedimento de informações e negociação por parte
do empregador;
c) Incumprimento de qualquer dos deveres a que se
refere o n.º 1 do artigo 303.º
3 — A decisão que ponha termo à aplicação da medida
deve indicar os trabalhadores a quem se aplica e produz
efeitos a partir do momento em que o empregador seja
notificado.
Artigo 308.º
Direitos dos representantes dos trabalhadores
durante a redução ou suspensão

1 — A medida de redução ou suspensão relativa a trabalhador que seja delegado sindical ou membro de estrutura
de representação colectiva dos trabalhadores não prejudica o direito ao exercício das correspondentes funções
na empresa.
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2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
DIVISÃO II

Encerramento e diminuição temporários de actividade

Artigo 309.º
Retribuição durante o encerramento ou a diminuição
de actividade

1 — Em caso de encerramento temporário ou diminuição temporária de actividade de empresa ou estabelecimento que não respeite a situação de crise empresarial, o
trabalhador tem direito a:
a) Sendo devido a caso fortuito ou de força maior, 75 %
da retribuição;
b) Sendo devido a facto imputável ao empregador ou por
motivo de interesse deste, a totalidade da retribuição.
2 — Ao valor da retribuição deduz-se o que o trabalhador receba no período em causa por outra actividade que
tenha passado a exercer por efeito do encerramento ou
diminuição de actividade.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 310.º
Cessação de encerramento ou de diminuição de actividade

O empregador deve informar os trabalhadores cuja
actividade está suspensa da cessação do encerramento
ou da diminuição de actividade, devendo estes retomar a
prestação de trabalho.
Artigo 311.º
Procedimento em caso de encerramento temporário
por facto imputável ao empregador

1 — O encerramento temporário de empresa ou estabelecimento por facto imputável ao empregador, sem que
este tenha iniciado procedimento com vista a despedimento
colectivo, a despedimento por extinção de posto de trabalho, a redução temporária do período normal de trabalho
ou a suspensão do contrato de trabalho em situação de crise
empresarial, ou que não consista em encerramento para
férias, rege-se pelo disposto nos números seguintes.
2 — Para efeito do número anterior, considera-se que há
encerramento temporário de empresa ou estabelecimento
por facto imputável ao empregador sempre que, por decisão
deste, a actividade deixe de ser exercida, ou haja interdição
de acesso a locais de trabalho ou recusa de fornecimento
de trabalho, condições e instrumentos de trabalho, que
determine ou possa determinar a paralisação de empresa
ou estabelecimento.
3 — O empregador informa os trabalhadores e a comissão de trabalhadores ou, na sua falta, a comissão intersindical ou as comissões sindicais da empresa, sobre
fundamento, duração previsível e consequências de encerramento, com antecedência não inferior a 15 dias ou,
sendo esta inviável, logo que possível.
4 — A comissão de trabalhadores pode emitir parecer
sobre o encerramento no prazo de 10 dias.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
não dolosa do disposto no n.º 3.

Artigo 312.º
Caução em caso de encerramento temporário
por facto imputável ao empregador

1 — Em situação prevista no artigo anterior, o empregador constitui a caução que garanta o pagamento de retribuições em mora, se existirem, de retribuições referentes
ao período de encerramento e de compensações por despedimento, relativamente aos trabalhadores abrangidos.
2 — O empregador é dispensado de prestar caução relativa a compensações por despedimento colectivo em caso
de declaração expressa neste sentido, por escrito, de dois
terços dos trabalhadores abrangidos.
3 — A caução deve ser utilizada decorridos 15 dias após
o não pagamento de qualquer prestação garantida ou, no
caso de retribuição em mora, após a sua constituição.
4 — A caução deve ser reforçada proporcionalmente
em caso de aumento de retribuições, da duração do encerramento ou da sua extensão a outro estabelecimento
da empresa.
5 — É aplicável o regime da caução para o exercício
da actividade de empresa de trabalho temporário no que
respeita aos seguintes aspectos:
a) Entidade a favor da qual é constituída;
b) Forma por que é prestada;
c) Prova do não pagamento de prestações garantidas;
d) Cessação e devolução.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
não dolosa do disposto nos n.os 1 ou 4.
Artigo 313.º
Actos proibidos em caso de encerramento temporário

1 — Em caso de encerramento temporário de empresa
ou estabelecimento a que se refere o n.º 1 do artigo 311.º,
o empregador não pode:
a) Distribuir lucros ou dividendos, pagar suprimentos e respectivos juros ou amortizar quotas sob qualquer
forma;
b) Remunerar membros dos corpos sociais por qualquer
meio, em percentagem superior à paga aos respectivos
trabalhadores;
c) Comprar ou vender acções ou quotas próprias a membros dos corpos sociais;
d) Efectuar pagamentos a credores não titulares de garantia ou privilégio com preferência em relação aos créditos
dos trabalhadores, salvo se tais pagamentos se destinarem
a permitir a actividade da empresa;
e) Efectuar pagamentos a trabalhadores que não correspondam ao rateio do montante disponível, na proporção
das respectivas retribuições;
f) Efectuar liberalidades, qualquer que seja o título;
g) Renunciar a direitos com valor patrimonial;
h) Celebrar contratos de mútuo na qualidade de mutuante;
i) Proceder a levantamentos de tesouraria para fim alheio
à actividade da empresa.
2 — A proibição a que se refere qualquer das alíneas d) a
g) do número anterior cessa em caso de declaração expressa
neste sentido, por escrito, de dois terços dos trabalhadores
abrangidos.
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Artigo 314.º
Anulabilidade de acto de disposição

1 — O acto de disposição de património da empresa
a título gratuito, praticado durante o encerramento temporário abrangido pelo n.º 1 do artigo 311.º, é anulável
por iniciativa de qualquer interessado ou de estrutura de
representação colectiva dos trabalhadores.
2 — O disposto no número anterior aplica-se a acto de
disposição de património da empresa a título oneroso, praticado durante o mesmo período, se dele resultar diminuição
da garantia patrimonial de créditos dos trabalhadores.
Artigo 315.º
Extensão do regime a caso de encerramento definitivo

O regime previsto nos artigos 311.º a 314.º aplica-se,
com as devidas adaptações, a encerramento definitivo de
empresa ou estabelecimento que ocorra sem ser iniciado
procedimento para despedimento colectivo ou sem ser
cumprido o disposto no n.º 4 do artigo 346.º
Artigo 316.º
Responsabilidade penal em caso de encerramento
de empresa ou estabelecimento

1 — O empregador que encerre, temporária ou definitivamente, empresa ou estabelecimento, em caso previsto
no artigo 311.º ou no artigo anterior, sem ter dado cumprimento ao disposto nos artigos 311.º e 312.º, é punido com
pena de prisão até 2 anos ou de multa até 240 dias.
2 — A violação do disposto no artigo 313.º é punida
com pena de prisão até 3 anos, sem prejuízo de pena mais
grave aplicável ao caso.
SUBSECÇÃO IV

Licença sem retribuição

Artigo 317.º
Concessão e efeitos da licença sem retribuição

1 — O empregador pode conceder ao trabalhador, a
pedido deste, licença sem retribuição.
2 — O trabalhador tem direito a licença sem retribuição
de duração superior a 60 dias para frequência de curso de
formação ministrado sob responsabilidade de instituição
de ensino ou de formação profissional, ou no âmbito de
programa específico aprovado por autoridade competente
e executado sob o seu controlo pedagógico, ou para frequência de curso ministrado em estabelecimento de ensino.
3 — Em situação prevista no número anterior, o empregador pode recusar a concessão de licença:
a) Quando, nos 24 meses anteriores, tenha sido proporcionada ao trabalhador formação profissional adequada ou
licença para o mesmo fim;
b) Em caso de trabalhador com antiguidade inferior a
três anos;
c) Quando o trabalhador não tenha requerido a licença
com a antecedência mínima de 90 dias em relação à data
do seu início;
d) Quando se trate de microempresa ou de pequena
empresa e não seja possível a substituição adequada do
trabalhador, caso necessário;

e) Em caso de trabalhador incluído em nível de qualificação de direcção, chefia, quadro ou pessoal qualificado,
quando não seja possível a sua substituição durante o período da licença, sem prejuízo sério para o funcionamento
da empresa.
4 — A licença determina a suspensão do contrato de
trabalho, com os efeitos previstos no artigo 295.º
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2.
SUBSECÇÃO V

Pré-reforma

Artigo 318.º
Noção de pré-reforma

Considera-se pré-reforma a situação de redução ou suspensão da prestação de trabalho, constituída por acordo
entre empregador e trabalhador com idade igual ou superior a 55 anos, durante a qual este tem direito a receber do
empregador uma prestação pecuniária mensal, denominada
de pré-reforma.
Artigo 319.º
Acordo de pré-reforma

O acordo de pré-reforma está sujeito a forma escrita e
deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das
partes;
b) Data de início da pré-reforma;
c) Montante da prestação de pré-reforma;
d) Organização do tempo de trabalho, no caso de redução da prestação de trabalho.
Artigo 320.º
Prestação de pré-reforma

1 — O montante inicial da prestação de pré-reforma
não pode ser superior à retribuição do trabalhador na data
do acordo, nem inferior a 25 % desta ou à retribuição do
trabalho, caso a pré-reforma consista na redução da prestação de trabalho.
2 — Salvo estipulação em contrário, a prestação de
pré-reforma é actualizada anualmente em percentagem
igual à do aumento de retribuição de que o trabalhador
beneficiaria se estivesse em pleno exercício de funções
ou, não havendo tal aumento, à taxa de inflação.
3 — A prestação de pré-reforma goza das garantias
dos créditos de trabalhador emergentes de contrato de
trabalho.
Artigo 321.º
Direitos de trabalhador em situação de pré-reforma

1 — O trabalhador em situação de pré-reforma pode
exercer outra actividade profissional remunerada.
2 — O acordo de pré-reforma pode atribuir ao trabalhador outros direitos não decorrentes na lei.
3 — Em caso de falta culposa de pagamento da prestação de pré-reforma ou, independentemente de culpa, se a
mora se prolongar por mais de 30 dias, o trabalhador tem
direito a retomar o pleno exercício de funções, sem prejuízo da antiguidade, ou a resolver o contrato, com direito a
indemnização nos termos dos n.os 2 e 3 do artigo seguinte.
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Artigo 322.º
Cessação de pré-reforma

1 — A pré-reforma cessa:
a) Com a reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez;
b) Com o regresso do trabalhador ao pleno exercício de
funções, por acordo com o empregador ou nos termos do
n.º 3 do artigo anterior;
c) Com a cessação do contrato de trabalho.
2 — Na situação prevista na alínea c) do número anterior, caso a modalidade de cessação do contrato de trabalho
conferisse ao trabalhador direito a indemnização ou compensação se estivesse no pleno exercício de funções, aquele
tem direito a indemnização no montante das prestações de
pré-reforma até à idade legal de reforma por velhice.
3 — A indemnização referida no número anterior tem
por base o montante da prestação de pré-reforma à data
da cessação do contrato de trabalho.

o trabalhador pode suspender o contrato de trabalho, mediante comunicação por escrito ao empregador e ao serviço
com competência inspectiva do ministério responsável pela
área laboral, com a antecedência mínima de oito dias em
relação à data de início da suspensão.
2 — O trabalhador pode suspender o contrato de trabalho antes de decorrido o período de 15 dias referido no
número anterior, quando o empregador declare por escrito
que prevê que não vai pagar a retribuição em dívida até ao
termo daquele prazo.
3 — A falta de pagamento pontual da retribuição por período de 15 dias é declarada, a pedido do trabalhador, pelo
empregador ou, em caso de recusa, pelo serviço referido no
n.º 1, no prazo de cinco ou 10 dias, respectivamente.
4 — A declaração referida nos n.os 2 ou 3 deve especificar o montante das retribuições em dívida e o período a
que respeitam.
5 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 3.
Artigo 326.º
Prestação de trabalho durante a suspensão

CAPÍTULO VI
Incumprimento do contrato
SECÇÃO I
Disposições gerais

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

1 — A parte que faltar culposamente ao cumprimento dos
seus deveres é responsável pelo prejuízo causado à contraparte.
2 — O empregador que faltar culposamente ao cumprimento de prestações pecuniárias é obrigado a pagar
os correspondentes juros de mora à taxa legal, ou a taxa
superior estabelecida em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho ou acordo das partes.
3 — A falta de pagamento pontual da retribuição confere
ao trabalhador a faculdade de suspender ou fazer cessar o
contrato, nos termos previstos neste Código.

O trabalhador pode exercer outra actividade remunerada
durante a suspensão do contrato de trabalho, com respeito
do dever de lealdade ao empregador originário.
Artigo 327.º
Cessação da suspensão do contrato de trabalho

A suspensão do contrato de trabalho cessa:
a) Mediante comunicação do trabalhador, nos termos
do n.º 1 do artigo 325.º, de que põe termo à suspensão a
partir de determinada data;
b) Com o pagamento integral das retribuições em dívida
e juros de mora;
c) Por acordo entre trabalhador e empregador para regularização das retribuições em dívida e juros de mora.
SECÇÃO III
Poder disciplinar

Artigo 324.º

Artigo 328.º

Efeitos para o empregador de falta de pagamento
pontual da retribuição

Sanções disciplinares

1 — Ao empregador em situação de falta de pagamento
pontual de retribuição é aplicável o disposto no artigo 313.º
2 — O acto de disposição do património da empresa
praticado em situação de falta de pagamento pontual de
retribuições, ou nos seis meses anteriores, é anulável nos
termos do artigo 314.º
3 — A violação do n.º 1 é punida com pena de prisão até
3 anos, sem prejuízo de pena mais grave aplicável ao caso.
SECÇÃO II
Suspensão de contrato de trabalho por não pagamento
pontual da retribuição

Artigo 325.º
Requisitos da suspensão de contrato de trabalho

1 — No caso de falta de pagamento pontual da retribuição por período de 15 dias sobre a data do vencimento,

1 — No exercício do poder disciplinar, o empregador
pode aplicar as seguintes sanções:
a) Repreensão;
b) Repreensão registada;
c) Sanção pecuniária;
d) Perda de dias de férias;
e) Suspensão do trabalho com perda de retribuição e
de antiguidade;
f) Despedimento sem indemnização ou compensação.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode prever outras sanções disciplinares, desde
que não prejudiquem os direitos e garantias do trabalhador.
3 — A aplicação das sanções deve respeitar os seguintes
limites:
a) As sanções pecuniárias aplicadas a trabalhador por
infracções praticadas no mesmo dia não podem exceder
um terço da retribuição diária e, em cada ano civil, a retribuição correspondente a 30 dias;
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b) A perda de dias de férias não pode pôr em causa o
gozo de 20 dias úteis;
c) A suspensão do trabalho não pode exceder 30 dias por
cada infracção e, em cada ano civil, o total de 90 dias.
4 — Sempre que o justifiquem as especiais condições
de trabalho, os limites estabelecidos nas alíneas a) e c)
do número anterior podem ser elevados até ao dobro por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.
5 — A sanção pode ser agravada pela sua divulgação
no âmbito da empresa.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3 ou 4.
Artigo 329.º
Procedimento disciplinar e prescrição

1 — O direito de exercer o poder disciplinar prescreve
um ano após a prática da infracção, ou no prazo de prescrição da lei penal se o facto constituir igualmente crime.
2 — O procedimento disciplinar deve iniciar-se nos
60 dias subsequentes àquele em que o empregador, ou o
superior hierárquico com competência disciplinar, teve
conhecimento da infracção.
3 — O procedimento disciplinar prescreve decorrido um
ano contado da data em que é instaurado quando, nesse
prazo, o trabalhador não seja notificado da decisão final.
4 — O poder disciplinar pode ser exercido directamente
pelo empregador, ou por superior hierárquico do trabalhador, nos termos estabelecidos por aquele.
5 — Iniciado o procedimento disciplinar, o empregador
pode suspender o trabalhador se a presença deste se mostrar
inconveniente, mantendo o pagamento da retribuição.
6 — A sanção disciplinar não pode ser aplicada sem
audiência prévia do trabalhador.
7 — Sem prejuízo do correspondente direito de acção judicial, o trabalhador pode reclamar para o escalão
hierarquicamente superior ao que aplicou a sanção, ou
recorrer a processo de resolução de litígio quando previsto
em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
ou na lei.
8 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 6.
Artigo 330.º
Critério de decisão e aplicação de sanção disciplinar

1 — A sanção disciplinar deve ser proporcional à gravidade da infracção e à culpabilidade do infractor, não
podendo aplicar-se mais de uma pela mesma infracção.
2 — A aplicação da sanção deve ter lugar nos três meses
subsequentes à decisão, sob pena de caducidade.
3 — O empregador deve entregar ao serviço responsável
pela gestão financeira do orçamento da segurança social o
montante de sanção pecuniária aplicada.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 2 ou 3.
Artigo 331.º
Sanções abusivas

1 — Considera-se abusiva a sanção disciplinar motivada
pelo facto de o trabalhador:
a) Ter reclamado legitimamente contra as condições
de trabalho;

b) Se recusar a cumprir ordem a que não deva obediência, nos termos da alínea e) do n.º 1 e do n.º 2 do
artigo 128.º;
c) Exercer ou candidatar-se ao exercício de funções em
estrutura de representação colectiva dos trabalhadores;
d) Em geral, exercer, ter exercido, pretender exercer ou
invocar os seus direitos ou garantias.
2 — Presume-se abusivo o despedimento ou outra
sanção aplicada alegadamente para punir uma infracção,
quando tenha lugar:
a) Até seis meses após qualquer dos factos mencionados
no número anterior;
b) Até um ano após reclamação ou outra forma de exercício de direitos relativos a igualdade e não discriminação.
3 — O empregador que aplicar sanção abusiva deve
indemnizar o trabalhador nos termos gerais, com as alterações constantes dos números seguintes.
4 — Em caso de despedimento, o trabalhador tem direito a optar entre a reintegração e uma indemnização
calculada nos termos do n.º 3 do artigo 392.º
5 — Em caso de sanção pecuniária ou suspensão do
trabalho, a indemnização não deve ser inferior a 10 vezes
a importância daquela ou da retribuição perdida.
6 — O empregador que aplique sanção abusiva no caso
previsto na alínea c) do n.º 1 deve indemnizar o trabalhador
nos seguintes termos:
a) Os mínimos a que se refere o número anterior são
elevados para o dobro;
b) Em caso de despedimento, a indemnização não deve
ser inferior ao valor da retribuição base e diuturnidades
correspondentes a 12 meses.
7 — Constitui contra-ordenação grave a aplicação de
sanção abusiva.
Artigo 332.º
Registo de sanções disciplinares

1 — O empregador deve ter um registo actualizado
das sanções disciplinares, feito por forma que permita
facilmente a verificação do cumprimento das disposições
aplicáveis, nomeadamente por parte das autoridades competentes que solicitem a sua consulta.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SECÇÃO IV
Garantias de créditos do trabalhador

Artigo 333.º
Privilégios creditórios

1 — Os créditos do trabalhador emergentes de contrato
de trabalho, ou da sua violação ou cessação gozam dos
seguintes privilégios creditórios:
a) Privilégio mobiliário geral;
b) Privilégio imobiliário especial sobre bem imóvel
do empregador no qual o trabalhador presta a sua actividade.
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2 — A graduação dos créditos faz-se pela ordem seguinte:
a) O crédito com privilégio mobiliário geral é graduado antes de crédito referido no n.º 1 do artigo 747.º do
Código Civil;
b) O crédito com privilégio imobiliário especial é graduado antes de crédito referido no artigo 748.º do Código
Civil e de crédito relativo a contribuição para a segurança
social.
Artigo 334.º
Responsabilidade solidária de sociedade em relação
de participações
recíprocas, de domínio ou de grupo

Por crédito emergente de contrato de trabalho, ou da
sua violação ou cessação, vencido há mais de três meses,
respondem solidariamente o empregador e sociedade que
com este se encontre em relação de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, nos termos previstos
nos artigos 481.º e seguintes do Código das Sociedades
Comerciais.
Artigo 335.º
Responsabilidade de sócio, gerente, administrador ou director

1 — O sócio que, só por si ou juntamente com outros
a quem esteja ligado por acordos parassociais, se encontre numa das situações previstas no artigo 83.º do Código das Sociedades Comerciais, responde nos termos do
artigo anterior, desde que se verifiquem os pressupostos
dos artigos 78.º, 79.º e 83.º daquele diploma e pelo modo
neles estabelecido.
2 — O gerente, administrador ou director responde nos
termos previstos no artigo anterior, desde que se verifiquem
os pressupostos dos artigos 78.º e 79.º do Código das Sociedades Comerciais e pelo modo neles estabelecido.
Artigo 336.º
Fundo de Garantia Salarial

O pagamento de créditos de trabalhador emergentes
de contrato de trabalho, ou da sua violação ou cessação,
que não possam ser pagos pelo empregador por motivo de
insolvência ou de situação económica difícil, é assegurado
pelo Fundo de Garantia Salarial, nos termos previstos em
legislação específica.
SECÇÃO V
Prescrição e prova

Artigo 337.º
Prescrição e prova de crédito

1 — O crédito de empregador ou de trabalhador emergente de contrato de trabalho, da sua violação ou cessação
prescreve decorrido um ano a partir do dia seguinte àquele
em que cessou o contrato de trabalho.
2 — O crédito correspondente a compensação por violação do direito a férias, indemnização por aplicação de
sanção abusiva ou pagamento de trabalho suplementar,
vencido há mais de cinco anos, só pode ser provado por
documento idóneo.

CAPÍTULO VII
Cessação de contrato de trabalho
SECÇÃO I
Disposições gerais sobre cessação de contrato de trabalho

Artigo 338.º
Proibição de despedimento sem justa causa

É proibido o despedimento sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos.
Artigo 339.º
Imperatividade do regime de cessação do contrato de trabalho

1 — O regime estabelecido no presente capítulo não
pode ser afastado por instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou por contrato de trabalho, salvo o
disposto nos números seguintes ou em outra disposição
legal.
2 — Os critérios de definição de indemnizações e os
prazos de procedimento e de aviso prévio consagrados
neste capítulo podem ser regulados por instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
3 — Os valores de indemnizações podem, dentro dos
limites deste Código, ser regulados por instrumento de
regulamentação colectiva de trabalho.
Artigo 340.º
Modalidades de cessação do contrato de trabalho

Para além de outras modalidades legalmente previstas,
o contrato de trabalho pode cessar por:
a) Caducidade;
b) Revogação;
c) Despedimento por facto imputável ao trabalhador;
d) Despedimento colectivo;
e) Despedimento por extinção de posto de trabalho;
f) Despedimento por inadaptação;
g) Resolução pelo trabalhador;
h) Denúncia pelo trabalhador.
Artigo 341.º
Documentos a entregar ao trabalhador

1 — Cessando o contrato de trabalho, o empregador
deve entregar ao trabalhador:
a) Um certificado de trabalho, indicando as datas de
admissão e de cessação, bem como o cargo ou cargos
desempenhados;
b) Outros documentos destinados a fins oficiais, designadamente os previstos na legislação de segurança social,
que deva emitir mediante solicitação.
2 — O certificado de trabalho só pode conter outras
referências a pedido do trabalhador.
3 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
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Artigo 342.º
Devolução de instrumentos de trabalho

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

Artigo 343.º
Causas de caducidade de contrato de trabalho

O contrato de trabalho caduca nos termos gerais, nomeadamente:
a) Verificando-se o seu termo;
b) Por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva, de o trabalhador prestar o seu trabalho ou de o
empregador o receber;
c) Com a reforma do trabalhador, por velhice ou invalidez.
Artigo 344.º
Caducidade de contrato de trabalho a termo certo

1 — O contrato de trabalho a termo certo caduca no
final do prazo estipulado, ou da sua renovação, desde que
o empregador ou o trabalhador comunique à outra parte
a vontade de o fazer cessar, por escrito, respectivamente,
15 ou oito dias antes de o prazo expirar.
2 — Em caso de caducidade de contrato a termo certo
decorrente de declaração do empregador, o trabalhador
tem direito a compensação correspondente a três ou dois
dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês de
duração do contrato, consoante esta não exceda ou seja
superior a seis meses, respectivamente.
3 — A parte da compensação relativa a fracção de mês
de duração do contrato é calculada proporcionalmente.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2.
Artigo 345.º
Caducidade de contrato de trabalho a termo incerto

1 — O contrato de trabalho a termo incerto caduca
quando, prevendo-se a ocorrência do termo, o empregador comunique a cessação do mesmo ao trabalhador, com
a antecedência mínima de sete, 30 ou 60 dias conforme o
contrato tenha durado até seis meses, de seis meses a dois
anos ou por período superior.
2 — Tratando-se de situação prevista na alínea e) ou h)
do n.º 2 do artigo 140.º que dê lugar à contratação de vários
trabalhadores, a comunicação a que se refere o número
anterior deve ser feita, sucessivamente, a partir da verificação da diminuição gradual da respectiva ocupação, em
consequência da normal redução da actividade, tarefa ou
obra para que foram contratados.
3 — Na falta da comunicação a que se refere o n.º 1, o
empregador deve pagar ao trabalhador o valor da retribuição correspondente ao período de aviso prévio em falta.

4 — Em caso de caducidade de contrato a termo incerto,
o trabalhador tem direito a compensação calculada nos
termos dos n.os 2 e 3 do artigo anterior.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 346.º
Morte de empregador, extinção de pessoa colectiva
ou encerramento de empresa

1 — A morte de empregador em nome individual faz
caducar o contrato de trabalho na data do encerramento da
empresa, salvo se o sucessor do falecido continuar a actividade para que o trabalhador se encontra contratado, ou
se verificar a transmissão da empresa ou estabelecimento.
2 — A extinção de pessoa colectiva empregadora,
quando não se verifique a transmissão da empresa ou estabelecimento, determina a caducidade do contrato de
trabalho.
3 — O encerramento total e definitivo de empresa determina a caducidade do contrato de trabalho, devendo seguir-se o procedimento previsto nos artigos 360.º e seguintes,
com as necessárias adaptações.
4 — O disposto no número anterior não se aplica a
microempresas, de cujo encerramento o trabalhador deve
ser informado com a antecedência prevista nos n.os 1 e 2
do artigo 363.º
5 — Verificando-se a caducidade do contrato em caso
previsto num dos números anteriores, o trabalhador tem direito a compensação calculada nos termos do artigo 366.º,
pela qual responde o património da empresa.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 347.º
Insolvência e recuperação de empresa

1 — A declaração judicial de insolvência do empregador
não faz cessar o contrato de trabalho, devendo o administrador da insolvência continuar a satisfazer integralmente
as obrigações para com os trabalhadores enquanto o estabelecimento não for definitivamente encerrado.
2 — Antes do encerramento definitivo do estabelecimento, o administrador da insolvência pode fazer cessar o
contrato de trabalho de trabalhador cuja colaboração não
seja indispensável ao funcionamento da empresa.
3 — A cessação de contratos de trabalho decorrente do
encerramento do estabelecimento ou realizada nos termos
do n.º 2 deve ser antecedida de procedimento previsto nos
artigos 360.º e seguintes, com as necessárias adaptações.
4 — O disposto no número anterior não se aplica a
microempresas.
5 — O disposto no n.º 3 aplica-se em caso de processo
de insolvência que possa determinar o encerramento do
estabelecimento.
Artigo 348.º
Conversão em contrato a termo após reforma
por velhice ou idade de 70 anos

1 — Considera-se a termo o contrato de trabalho de
trabalhador que permaneça ao serviço decorridos 30 dias
sobre o conhecimento, por ambas as partes, da sua reforma
por velhice.
2 — No caso previsto no número anterior, o contrato
fica sujeito ao regime definido neste Código para o con-
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trato a termo resolutivo, com as necessárias adaptações e
as seguintes especificidades:
a) É dispensada a redução do contrato a escrito;
b) O contrato vigora pelo prazo de seis meses, renovando-se por períodos iguais e sucessivos, sem sujeição a limites
máximos;
c) A caducidade do contrato fica sujeita a aviso prévio
de 60 ou 15 dias, consoante a iniciativa pertença ao empregador ou ao trabalhador;
d) A caducidade não determina o pagamento de qualquer
compensação ao trabalhador.
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável a
contrato de trabalho de trabalhador que atinja 70 anos de
idade sem ter havido reforma.
SECÇÃO III
Revogação de contrato de trabalho

Artigo 349.º
Cessação de contrato de trabalho por acordo

1 — O empregador e o trabalhador podem fazer cessar
o contrato de trabalho por acordo.
2 — O acordo de revogação deve constar de documento
assinado por ambas as partes, ficando cada uma com um
exemplar.
3 — O documento deve mencionar expressamente a
data de celebração do acordo e a de início da produção
dos respectivos efeitos.
4 — As partes podem, simultaneamente, acordar outros
efeitos, dentro dos limites da lei.
5 — Se, no acordo ou conjuntamente com este, as partes estabelecerem uma compensação pecuniária global
para o trabalhador, presume-se que esta inclui os créditos
vencidos à data da cessação do contrato ou exigíveis em
virtude desta.
6 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 2 ou 3.
Artigo 350.º
Cessação do acordo de revogação

1 — O trabalhador pode fazer cessar o acordo de revogação do contrato de trabalho mediante comunicação
escrita dirigida ao empregador, até ao sétimo dia seguinte
à data da respectiva celebração.
2 — O trabalhador, caso não possa assegurar a recepção
da comunicação no prazo previsto no número anterior, deve
remetê-la por carta registada com aviso de recepção, no
dia útil subsequente ao fim do prazo.
3 — A cessação prevista no n.º 1 só é eficaz se, em
simultâneo com a comunicação, o trabalhador entregar ou
puser, por qualquer forma, à disposição do empregador a
totalidade do montante das compensações pecuniárias pagas em cumprimento do acordo, ou por efeito da cessação
do contrato de trabalho.
4 — Exceptua-se do disposto nos números anteriores o
acordo de revogação devidamente datado e cujas assinaturas sejam objecto de reconhecimento notarial presencial,
nos termos da lei.

SECÇÃO IV
Despedimento por iniciativa do empregador
SUBSECÇÃO I

Modalidades de despedimento
DIVISÃO I

Despedimento por facto imputável
ao trabalhador

Artigo 351.º
Noção de justa causa de despedimento

1 — Constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela sua gravidade e
consequências, torne imediata e praticamente impossível
a subsistência da relação de trabalho.
2 — Constituem, nomeadamente, justa causa de despedimento os seguintes comportamentos do trabalhador:
a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por responsáveis hierarquicamente superiores;
b) Violação de direitos e garantias de trabalhadores da
empresa;
c) Provocação repetida de conflitos com trabalhadores
da empresa;
d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência devida, de obrigações inerentes ao exercício do
cargo ou posto de trabalho a que está afecto;
e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa;
f) Falsas declarações relativas à justificação de faltas;
g) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem
directamente prejuízos ou riscos graves para a empresa, ou
cujo número atinja, em cada ano civil, cinco seguidas ou
10 interpoladas, independentemente de prejuízo ou risco;
h) Falta culposa de observância de regras de segurança
e saúde no trabalho;
i) Prática, no âmbito da empresa, de violências físicas,
injúrias ou outras ofensas punidas por lei sobre trabalhador
da empresa, elemento dos corpos sociais ou empregador
individual não pertencente a estes, seus delegados ou representantes;
j) Sequestro ou em geral crime contra a liberdade das
pessoas referidas na alínea anterior;
l) Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisão judicial ou administrativa;
m) Reduções anormais de produtividade.
3 — Na apreciação da justa causa, deve atender-se, no
quadro de gestão da empresa, ao grau de lesão dos interesses do empregador, ao carácter das relações entre as partes
ou entre o trabalhador e os seus companheiros e às demais
circunstâncias que no caso sejam relevantes.
Artigo 352.º
Inquérito prévio

Caso o procedimento prévio de inquérito seja necessário
para fundamentar a nota de culpa, o seu início interrompe
a contagem dos prazos estabelecidos nos n.os 1 ou 2 do
artigo 329.º, desde que ocorra nos 30 dias seguintes à
suspeita de comportamentos irregulares, o procedimento
seja conduzido de forma diligente e a nota de culpa seja
notificada até 30 dias após a conclusão do mesmo.
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Artigo 353.º
Nota de culpa

1 — No caso em que se verifique algum comportamento
susceptível de constituir justa causa de despedimento, o
empregador comunica, por escrito, ao trabalhador que o tenha praticado a intenção de proceder ao seu despedimento,
juntando nota de culpa com a descrição circunstanciada
dos factos que lhe são imputados.
2 — Na mesma data, o empregador remete cópias da
comunicação e da nota de culpa à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja representante sindical, à
associação sindical respectiva.
3 — A notificação da nota de culpa ao trabalhador interrompe a contagem dos prazos estabelecidos nos n.os 1
ou 2 do artigo 329.º
4 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 1 ou 2.
Artigo 354.º
Suspensão preventiva de trabalhador

1 — Com a notificação da nota de culpa, o empregador
pode suspender preventivamente o trabalhador cuja presença na empresa se mostrar inconveniente, mantendo o
pagamento da retribuição.
2 — A suspensão a que se refere o número anterior
pode ser determinada nos 30 dias anteriores à notificação,
desde que o empregador justifique, por escrito, que, tendo
em conta indícios de factos imputáveis ao trabalhador, a
presença deste na empresa é inconveniente, nomeadamente
para a averiguação de tais factos, e que ainda não foi possível elaborar a nota de culpa.
Artigo 355.º
Resposta à nota de culpa

1 — O trabalhador dispõe de 10 dias úteis para consultar
o processo e responder à nota de culpa, deduzindo por escrito os elementos que considera relevantes para esclarecer
os factos e a sua participação nos mesmos, podendo juntar
documentos e solicitar as diligências probatórias que se
mostrem pertinentes para o esclarecimento da verdade.
2 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto no número anterior.
Artigo 356.º
Instrução

1 — Cabe ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à nota de culpa.
2 — Se o despedimento respeitar a trabalhadora grávida,
puérpera ou lactante ou a trabalhador no gozo de licença
parental, o empregador, por si ou através de instrutor que
tenha nomeado, deve realizar as diligências probatórias
requeridas na resposta à nota de culpa, a menos que as considere patentemente dilatórias ou impertinentes, devendo
neste caso alegá-lo fundamentadamente por escrito.
3 — Quando haja lugar à instrução requerida pelo trabalhador, o empregador não é obrigado a proceder à audição
de mais de três testemunhas por cada facto descrito na nota
de culpa, nem mais de 10 no total.

4 — O trabalhador deve assegurar a comparência das
testemunhas que indicar.
5 — Após a recepção da resposta à nota de culpa ou
a conclusão das diligências probatórias, o empregador
apresenta cópia integral do processo à comissão de trabalhadores e, caso o trabalhador seja representante sindical,
à associação sindical respectiva, que podem, no prazo de
cinco dias úteis, fazer juntar ao processo o seu parecer
fundamentado.
6 — Para efeito do número anterior, o trabalhador pode
comunicar ao empregador, nos três dias úteis posteriores à
recepção da nota de culpa, que o parecer sobre o processo é
emitido por determinada associação sindical, não havendo
neste caso lugar a apresentação de cópia do processo à
comissão de trabalhadores.
7 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 2, 5 ou 6.
Artigo 357.º
Decisão de despedimento por facto
imputável ao trabalhador

1 — Recebidos os pareceres referidos no n.º 5 do artigo anterior ou decorrido o prazo para o efeito, o empregador
dispõe de 30 dias para proferir a decisão de despedimento,
sob pena de caducidade do direito de aplicar a sanção.
2 — Quando não exista comissão de trabalhadores e o
trabalhador não seja representante sindical, o prazo referido
no número anterior conta-se a partir da data da conclusão
da última diligência de instrução.
3 — Se o empregador optar por não realizar as diligências probatórias requeridas pelo trabalhador, a decisão só
pode ser tomada depois de decorridos cinco dias úteis após
a recepção dos pareceres dos representantes dos trabalhadores, ou o decurso do prazo para o efeito ou, caso não
exista comissão de trabalhadores e o trabalhador não seja
representante sindical, após a recepção da resposta à nota
de culpa ou o decurso do prazo para este efeito.
4 — Na decisão são ponderadas as circunstâncias do
caso, nomeadamente as referidas no n.º 3 do artigo 351.º, a
adequação do despedimento à culpabilidade do trabalhador
e os pareceres dos representantes dos trabalhadores, não
podendo ser invocados factos não constantes da nota de
culpa ou da resposta do trabalhador, salvo se atenuarem
a responsabilidade.
5 — A decisão deve ser fundamentada e constar de documento escrito.
6 — A decisão é comunicada, por cópia ou transcrição, ao trabalhador, à comissão de trabalhadores, ou à
associação sindical respectiva, caso aquele seja representante sindical ou na situação a que se refere o n.º 6 do
artigo anterior.
7 — A decisão determina a cessação do contrato logo
que chega ao poder do trabalhador ou é dele conhecida ou,
ainda, quando só por culpa do trabalhador não foi por ele
oportunamente recebida.
8 — Constitui contra-ordenação grave, ou muito grave
no caso de representante sindical, o despedimento de trabalhador com violação do disposto nos n.os 1 a 3 e 5 a 7.
Artigo 358.º
Procedimento em caso de microempresa

1 — No procedimento de despedimento em microempresa, caso o trabalhador não seja membro de comissão de

995

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
trabalhadores ou representante sindical, são dispensadas as
formalidades previstas no n.º 2 do artigo 353.º, no n.º 5 do
artigo 356.º e nos n.os 1, 2, 3 e 6 do artigo anterior, sendo
aplicável o disposto nos números seguintes.
2 — Na ponderação e fundamentação da decisão, é
aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior, com excepção da referência a pareceres de representantes dos
trabalhadores.
3 — O empregador pode proferir a decisão dentro dos
seguintes prazos:
a) Se o trabalhador não responder à nota de culpa,
30 dias a contar do termo do prazo para resposta à mesma;
b) Caso realize as diligências probatórias requeridas
pelo trabalhador, 30 dias a contar da conclusão da última
diligência;
c) Caso opte por não realizar as diligências probatórias
requeridas pelo trabalhador, decorridos cinco dias úteis
após a recepção da resposta à nota de culpa, e até 30 dias
após esta data.
4 — Se o empregador não proferir a decisão até ao
termo do prazo referido em qualquer das alíneas do número
anterior, o direito de aplicar a sanção caduca.
5 — A decisão é comunicada, por cópia ou transcrição,
ao trabalhador.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 3 ou 5.
DIVISÃO II

Despedimento colectivo

Artigo 359.º
Noção de despedimento colectivo

1 — Considera-se despedimento colectivo a cessação
de contratos de trabalho promovida pelo empregador e
operada simultânea ou sucessivamente no período de três
meses, abrangendo, pelo menos, dois ou cinco trabalhadores, conforme se trate, respectivamente, de microempresa
ou de pequena empresa, por um lado, ou de média ou
grande empresa, por outro, sempre que aquela ocorrência
se fundamente em encerramento de uma ou várias secções
ou estrutura equivalente ou redução do número de trabalhadores determinada por motivos de mercado, estruturais
ou tecnológicos.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior consideram-se, nomeadamente:
a) Motivos de mercado — redução da actividade da empresa provocada pela diminuição previsível da procura de
bens ou serviços ou impossibilidade superveniente, prática
ou legal, de colocar esses bens ou serviços no mercado;
b) Motivos estruturais — desequilíbrio económico-financeiro, mudança de actividade, reestruturação da
organização produtiva ou substituição de produtos dominantes;
c) Motivos tecnológicos — alterações nas técnicas ou
processos de fabrico, automatização de instrumentos de
produção, de controlo ou de movimentação de cargas,
bem como informatização de serviços ou automatização
de meios de comunicação.

Artigo 360.º
Comunicações em caso de despedimento colectivo

1 — O empregador que pretenda proceder a um despedimento colectivo comunica essa intenção, por escrito,
à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão
intersindical ou às comissões sindicais da empresa representativas dos trabalhadores a abranger.
2 — Da comunicação a que se refere o número anterior
devem constar:
a) Os motivos invocados para o despedimento colectivo;
b) O quadro de pessoal, discriminado por sectores organizacionais da empresa;
c) Os critérios para selecção dos trabalhadores a despedir;
d) O número de trabalhadores a despedir e as categorias
profissionais abrangidas;
e) O período de tempo no decurso do qual se pretende
efectuar o despedimento;
f) O método de cálculo de compensação a conceder
genericamente aos trabalhadores a despedir, se for caso
disso, sem prejuízo da compensação estabelecida no artigo 366.º ou em instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho.
3 — Na falta das entidades referidas no n.º 1, o empregador comunica a intenção de proceder ao despedimento,
por escrito, a cada um dos trabalhadores que possam ser
abrangidos, os quais podem designar, de entre eles, no
prazo de cinco dias úteis a contar da recepção da comunicação, uma comissão representativa com o máximo de
três ou cinco membros consoante o despedimento abranja
até cinco ou mais trabalhadores.
4 — No caso previsto no número anterior, o empregador
envia à comissão neste referida os elementos de informação
discriminados no n.º 2.
5 — O empregador, na data em que procede à comunicação prevista no n.º 1 ou no número anterior, envia
cópia da mesma ao serviço do ministério responsável pela
área laboral com competência para o acompanhamento e
fomento da contratação colectiva.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 a 4 e constitui contra-ordenação leve o efectuado com violação do
disposto no n.º 5.
Artigo 361.º
Informações e negociação em caso
de despedimento colectivo

1 — Nos cinco dias posteriores à data do acto previsto
nos n.os 1 ou 4 do artigo anterior, o empregador promove
uma fase de informações e negociação com a estrutura
representativa dos trabalhadores, com vista a um acordo
sobre a dimensão e efeitos das medidas a aplicar e, bem
assim, de outras medidas que reduzam o número de trabalhadores a despedir, designadamente:
a) Suspensão de contratos de trabalho;
b) Redução de períodos normais de trabalho;
c) Reconversão ou reclassificação profissional;
d) Reforma antecipada ou pré-reforma.
2 — A aplicação de medida prevista na alínea a) ou b)
do número anterior a trabalhadores abrangidos por pro-
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cedimento de despedimento colectivo não está sujeita ao
disposto nos artigos 299.º e 300.º
3 — A aplicação de medida prevista na alínea c) ou d)
do n.º 1 depende de acordo do trabalhador.
4 — O empregador e a estrutura representativa dos trabalhadores podem fazer-se assistir cada qual por um perito
nas reuniões de negociação.
5 — Deve ser elaborada acta das reuniões de negociação, contendo a matéria acordada, bem como as posições
divergentes das partes e as opiniões, sugestões e propostas
de cada uma.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 ou 3.
Artigo 362.º
Intervenção do ministério responsável
pela área laboral

1 — O serviço competente do ministério responsável
pela área laboral participa na negociação prevista no artigo anterior, com vista a promover a regularidade da sua
instrução substantiva e procedimental e a conciliação dos
interesses das partes.
2 — O serviço referido no número anterior, caso exista
irregularidade da instrução substantiva e procedimental,
deve advertir o empregador e, se a mesma persistir, deve
fazer constar essa menção da acta das reuniões de negociação.
3 — A pedido de qualquer das partes ou por iniciativa do
serviço referido no número anterior, os serviços regionais
do emprego e da formação profissional e da segurança
social indicam as medidas a aplicar, nas respectivas áreas,
de acordo com o enquadramento legal das soluções que
sejam adoptadas.
4 — Constitui contra-ordenação leve o impedimento à
participação do serviço competente na negociação referida
no n.º 1.
Artigo 363.º
Decisão de despedimento colectivo

1 — Celebrado o acordo ou, na falta deste, após terem
decorrido 15 dias sobre a prática do acto referido nos
n.os 1 ou 4 do artigo 360.º ou, na falta de representantes
dos trabalhadores, da comunicação referida no n.º 3 do
mesmo artigo, o empregador comunica a cada trabalhador abrangido a decisão de despedimento, com menção
expressa do motivo e da data de cessação do contrato e
indicação do montante, forma, momento e lugar de pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos
exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho,
por escrito e com antecedência mínima, relativamente à
data da cessação, de:
a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade
inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a 10 anos.
2 — No caso de o despedimento abranger ambos os
cônjuges ou pessoas que vivam em união de facto, a comunicação prevista no número anterior deverá ser feita

com a antecedência mínima prevista no escalão imediatamente superior ao que seria aplicável se apenas um deles
integrasse o despedimento.
3 — Na data em que envia a comunicação aos trabalhadores, o empregador remete:
a) Ao serviço competente do ministério responsável
pela área laboral, a acta das reuniões de negociação ou,
na sua falta, informação sobre a justificação de tal falta,
as razões que obstaram ao acordo e as posições finais das
partes, bem como relação de que conste o nome de cada
trabalhador, morada, datas de nascimento e de admissão
na empresa, situação perante a segurança social, profissão,
categoria, retribuição, a medida decidida e a data prevista
para a sua aplicação;
b) À estrutura representativa dos trabalhadores, cópia
da relação referida na alínea anterior.
4 — Não sendo observado o prazo mínimo de aviso
prévio, o contrato cessa decorrido o período de aviso prévio em falta a contar da comunicação de despedimento,
devendo o empregador pagar a retribuição correspondente
a este período.
5 — O pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato
de trabalho deve ser efectuado até ao termo do prazo de
aviso prévio, salvo em situação prevista no artigo 347.º
ou regulada em legislação especial sobre recuperação de
empresas e reestruturação de sectores económicos.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 5 e
constitui contra-ordenação leve a violação do disposto
no n.º 3.
Artigo 364.º
Crédito de horas durante o aviso prévio

1 — Durante o prazo de aviso prévio, o trabalhador tem
direito a um crédito de horas correspondente a dois dias de
trabalho por semana, sem prejuízo da retribuição.
2 — O crédito de horas pode ser dividido por alguns
ou todos os dias da semana, por iniciativa do trabalhador.
3 — O trabalhador deve comunicar ao empregador a
utilização do crédito de horas, com três dias de antecedência, salvo motivo atendível.
4 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto neste artigo.
Artigo 365.º
Denúncia do contrato pelo trabalhador
durante o aviso prévio

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

1 — Em caso de despedimento colectivo, o trabalhador
tem direito a compensação correspondente a um mês de
retribuição base e diuturnidades por cada ano completo
de antiguidade.
2 — Em caso de fracção de ano, a compensação é calculada proporcionalmente.
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3 — A compensação não pode ser inferior a três meses
de retribuição base e diuturnidades.
4 — Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a compensação prevista neste artigo.
5 — A presunção referida no número anterior pode ser
ilidida desde que, em simultâneo, o trabalhador entregue
ou ponha, por qualquer forma, à disposição do empregador
a totalidade da compensação pecuniária recebida.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.
DIVISÃO III

Despedimento por extinção
de posto de trabalho

Artigo 367.º
Noção de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — Considera-se despedimento por extinção de posto
de trabalho a cessação de contrato de trabalho promovida
pelo empregador e fundamentada nessa extinção, quando
esta seja devida a motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos, relativos à empresa.
2 — Entende-se por motivos de mercado, estruturais ou
tecnológicos os como tal referidos no n.º 2 do artigo 359.º
Artigo 368.º
Requisitos de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — O despedimento por extinção de posto de trabalho
só pode ter lugar desde que se verifiquem os seguintes
requisitos:
a) Os motivos indicados não sejam devidos a conduta
culposa do empregador ou do trabalhador;
b) Seja praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho;
c) Não existam, na empresa, contratos de trabalho a
termo para tarefas correspondentes às do posto de trabalho
extinto;
d) Não seja aplicável o despedimento colectivo.
2 — Havendo na secção ou estrutura equivalente uma
pluralidade de postos de trabalho de conteúdo funcional
idêntico, para concretização do posto de trabalho a extinguir, o empregador deve observar, por referência aos
respectivos titulares, a seguinte ordem de critérios:
a) Menor antiguidade no posto de trabalho;
b) Menor antiguidade na categoria profissional;
c) Classe inferior da mesma categoria profissional;
d) Menor antiguidade na empresa.
3 — O trabalhador que, nos três meses anteriores ao
início do procedimento para despedimento, tenha sido
transferido para posto de trabalho que venha a ser extinto,
tem direito a ser reafectado ao posto de trabalho anterior
caso ainda exista, com a mesma retribuição base.
4 — Para efeito da alínea b) do n.º 1, uma vez extinto
o posto de trabalho, considera-se que a subsistência da
relação de trabalho é praticamente impossível quando
o empregador não disponha de outro compatível com a
categoria profissional do trabalhador.
5 — O despedimento por extinção do posto de trabalho
só pode ter lugar desde que, até ao termo do prazo de aviso

prévio, seja posta à disposição do trabalhador a compensação devida, bem como os créditos vencidos e os exigíveis
por efeito da cessação do contrato de trabalho.
6 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
com violação do disposto nas alíneas c) e d) do n.º 1 e nos
n.os 2 ou 3.
Artigo 369.º
Comunicações em caso de despedimento
por extinção de posto de trabalho

1 — No caso de despedimento por extinção de posto de
trabalho, o empregador comunica, por escrito, à comissão
de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical
ou comissão sindical, ao trabalhador envolvido e ainda,
caso este seja representante sindical, à associação sindical
respectiva:
a) A necessidade de extinguir o posto de trabalho, indicando os motivos justificativos e a secção ou unidade
equivalente a que respeita;
b) A necessidade de despedir o trabalhador afecto ao
posto de trabalho a extinguir e a sua categoria profissional.
2 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto no número anterior.
Artigo 370.º
Consultas em caso de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — Nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no
artigo anterior, a estrutura representativa dos trabalhadores, o trabalhador envolvido e ainda, caso este seja representante sindical, a associação sindical respectiva podem
transmitir ao empregador o seu parecer fundamentado,
nomeadamente sobre os motivos invocados, os requisitos
previstos no n.º 1 do artigo 368.º ou as prioridades a que se
refere o n.º 2 do mesmo artigo, bem como as alternativas
que permitam atenuar os efeitos do despedimento.
2 — Qualquer entidade referida no número anterior
pode, nos três dias úteis posteriores à comunicação do empregador, solicitar ao serviço com competência inspectiva
do ministério responsável pela área laboral a verificação
dos requisitos previstos nas alíneas c) e d) do n.º 1 e no
n.º 2 do artigo 368.º, informando simultaneamente do facto
o empregador.
3 — O serviço a que se refere o número anterior elabora
e envia ao requerente e ao empregador relatório sobre a
matéria sujeita a verificação, no prazo de sete dias após a
recepção do requerimento.
Artigo 371.º
Decisão de despedimento por extinção
de posto de trabalho

1 — Decorridos cinco dias a contar do termo do prazo
previsto no n.º 1 do artigo anterior, ou, sendo caso disso,
a contar da recepção do relatório a que se refere o n.º 3
do mesmo artigo ou do termo do prazo para o seu envio,
o empregador pode proceder ao despedimento.
2 — A decisão de despedimento é proferida por escrito,
dela constando:
a) Motivo da extinção do posto de trabalho;
b) Confirmação dos requisitos previstos no n.º 1 do
artigo 368.º, com menção, sendo caso disso, da recusa de
alternativa proposta ao trabalhador;
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c) Prova da aplicação do critério de prioridades, caso
se tenha verificado oposição a esta;
d) Montante, forma, momento e lugar do pagamento da
compensação e dos créditos vencidos e dos exigíveis por
efeito da cessação do contrato de trabalho;
e) Data da cessação do contrato.

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

3 — O empregador comunica a decisão, por cópia ou
transcrição, ao trabalhador, às entidades referidas no n.º 1
do artigo 369.º e, bem assim, ao serviço com competência
inspectiva do ministério responsável pela área laboral,
com antecedência mínima, relativamente à data da cessação, de:

Artigo 375.º

a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade
inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a 10 anos.
4 — O pagamento da compensação, dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato
de trabalho deve ser efectuado até ao termo do prazo de
aviso prévio.
5 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 ou 2 ou do
aviso prévio referido no n.º 3, e constitui contra-ordenação
leve a violação do disposto no n.º 3.
Artigo 372.º
Direitos de trabalhador em caso de despedimento
por extinção de posto de trabalho

Ao trabalhador despedido por extinção de posto de
trabalho aplica-se o disposto no n.º 4 do artigo 363.º e nos
artigos 364.º a 366.º
DIVISÃO IV

Despedimento por inadaptação

Artigo 373.º
Noção de despedimento por inadaptação

Considera-se despedimento por inadaptação a cessação
de contrato de trabalho promovida pelo empregador e fundamentada em inadaptação superveniente do trabalhador
ao posto de trabalho.
Artigo 374.º
Situações de inadaptação

1 — A inadaptação verifica-se em qualquer das situações previstas nas alíneas seguintes, quando, sendo determinada pelo modo de exercício de funções do trabalhador,
torne praticamente impossível a subsistência da relação
de trabalho:
a) Redução continuada de produtividade ou de qualidade;
b) Avarias repetidas nos meios afectos ao posto de trabalho;
c) Riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de
outros trabalhadores ou de terceiros.

Requisitos de despedimento por inadaptação

1 — O despedimento por inadaptação em situação referida no n.º 1 do artigo anterior só pode ter lugar desde que,
cumulativamente, se verifiquem os seguintes requisitos:
a) Tenham sido introduzidas modificações no posto de
trabalho resultantes de alterações nos processos de fabrico
ou de comercialização, de novas tecnologias ou equipamentos baseados em diferente ou mais complexa tecnologia, nos seis meses anteriores ao início do procedimento;
b) Tenha sido ministrada formação profissional adequada às modificações do posto de trabalho, sob controlo
pedagógico da autoridade competente ou de entidade formadora certificada;
c) Tenha sido facultado ao trabalhador, após a formação, um período de adaptação de, pelo menos, 30 dias, no
posto de trabalho ou fora dele sempre que o exercício de
funções naquele posto seja susceptível de causar prejuízos
ou riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros
trabalhadores ou de terceiros;
d) Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do
trabalhador;
e) A situação de inadaptação não decorra de falta de
condições de segurança e saúde no trabalho imputável ao
empregador.
2 — O trabalhador que, nos três meses anteriores ao
início do procedimento para despedimento, tenha sido
transferido para posto de trabalho em relação ao qual se
verifique a inadaptação tem direito a ser reafectado ao
posto de trabalho anterior caso ainda exista, com a mesma
retribuição base.
3 — O despedimento por inadaptação em situação referida no n.º 2 do artigo anterior só pode ter lugar desde
que se verifique o requisito referido na alínea e) do n.º 1
e, ainda, tenha havido introdução de novos processos de
fabrico, de novas tecnologias ou equipamentos baseados
em diferente ou mais complexa tecnologia, que implique
modificação das funções relativas ao posto de trabalho.
4 — O despedimento só pode ter lugar desde que seja
posta à disposição do trabalhador a compensação devida.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 376.º
Comunicações em caso de despedimento
por inadaptação

1 — No caso de despedimento por inadaptação, o empregador comunica, por escrito, à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão intersindical ou comissão
sindical, ao trabalhador e, caso este seja representante
sindical, à associação sindical respectiva:
a) A necessidade de fazer cessar o contrato de trabalho,
indicando os motivos justificativos;

999

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
b) As modificações introduzidas no posto de trabalho
e os resultados da formação profissional e do período de
adaptação, de acordo com as alíneas a) a c) do n.º 1 do
artigo anterior;
c) A inexistência na empresa de outro posto de trabalho disponível e compatível com a qualificação profissional do trabalhador, de acordo com a alínea d) do n.º 1 do
artigo anterior.
2 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto neste artigo.
Artigo 377.º
Consultas em caso de despedimento
por inadaptação

Nos 10 dias posteriores à comunicação prevista no artigo anterior, a estrutura representativa dos trabalhadores, o
trabalhador envolvido e ainda, caso este seja representante
sindical, a associação sindical respectiva podem transmitir
ao empregador o seu parecer fundamentado, nomeadamente sobre os motivos justificativos do despedimento,
podendo ainda o trabalhador apresentar os meios de prova
que considere pertinentes.
Artigo 378.º
Decisão de despedimento por inadaptação

1 — Decorridos cinco dias sobre o termo do prazo a que
se refere o artigo anterior, o empregador pode proceder
ao despedimento, mediante decisão fundamentada e por
escrito de que constem:
a) Motivo da cessação do contrato de trabalho;
b) Confirmação dos requisitos previstos no artigo 375.º,
com menção, sendo caso disso, da recusa de alternativa
proposta ao trabalhador;
c) Montante, forma, momento e lugar do pagamento da
compensação e dos créditos vencidos e dos exigíveis por
efeito da cessação do contrato de trabalho;
d) Data da cessação do contrato.
2 — O empregador comunica a decisão, por cópia ou
transcrição, ao trabalhador, às entidades referidas no n.º 1
do artigo 376.º e, bem assim, ao serviço com competência
inspectiva do ministério responsável pela área laboral,
com antecedência mínima, relativamente à data da cessação, de:
a) 15 dias, no caso de trabalhador com antiguidade
inferior a um ano;
b) 30 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a um ano e inferior a cinco anos;
c) 60 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a cinco anos e inferior a 10 anos;
d) 75 dias, no caso de trabalhador com antiguidade igual
ou superior a 10 anos.
3 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto no n.º 1 ou do aviso
prévio referido no n.º 2, e constitui contra-ordenação leve
a violação do disposto no n.º 2, no que respeita à falta de
comunicação às entidades e ao serviço nele referidos.

Artigo 379.º
Direitos de trabalhador em caso de despedimento
por inadaptação

A trabalhador despedido por inadaptação aplica-se o
disposto no n.º 4 do artigo 363.º e nos artigos 364.º a 366.º
Artigo 380.º
Manutenção do nível de emprego

1 — Nos 90 dias seguintes a despedimento por inadaptação, deve ser assegurada a manutenção do nível de emprego na empresa, por meio de admissão ou transferência
de trabalhador no decurso de procedimento tendente a
despedimento por facto que não lhe seja imputável.
2 — Em caso de incumprimento do disposto no número
anterior, o serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral notifica o empregador
para que assegure a manutenção do nível de emprego, em
prazo não superior a 30 dias.
3 — Constitui contra-ordenação grave o despedimento
efectuado com violação do disposto nos n.os 1 ou 2, sendo
a violação do n.º 2 punível com o dobro da coima.
SUBSECÇÃO II

Ilicitude de despedimento

Artigo 381.º
Fundamentos gerais de ilicitude de despedimento

Sem prejuízo do disposto nos artigos seguintes ou em
legislação específica, o despedimento por iniciativa do
empregador é ilícito:
a) Se for devido a motivos políticos, ideológicos, étnicos ou religiosos, ainda que com invocação de motivo
diverso;
b) Se o motivo justificativo do despedimento for declarado improcedente;
c) Se não for precedido do respectivo procedimento;
d) Em caso de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante
ou de trabalhador durante o gozo de licença parental inicial,
em qualquer das suas modalidades, se não for solicitado o
parecer prévio da entidade competente na área da igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres.
Artigo 382.º
Ilicitude de despedimento por facto
imputável ao trabalhador

1 — O despedimento por facto imputável ao trabalhador
é ainda ilícito se tiverem decorrido os prazos estabelecidos
nos n.os 1 ou 2 do artigo 329.º, ou se o respectivo procedimento for inválido.
2 — O procedimento é inválido se:
a) Faltar a nota de culpa, ou se esta não for escrita ou não
contiver a descrição circunstanciada dos factos imputados
ao trabalhador;
b) Faltar a comunicação da intenção de despedimento
junta à nota de culpa;
c) Não tiver sido respeitado o direito do trabalhador a
consultar o processo ou a responder à nota de culpa ou,
ainda, o prazo para resposta à nota de culpa;
d) A comunicação ao trabalhador da decisão de despedimento e dos seus fundamentos não for feita por escrito,
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ou não esteja elaborada nos termos do n.º 4 do artigo 357.º
ou do n.º 2 do artigo 358.º
Artigo 383.º
Ilicitude de despedimento colectivo

O despedimento colectivo é ainda ilícito se o empregador:
a) Não tiver feito a comunicação prevista nos n.os 1 ou
4 do artigo 360.º ou promovido a negociação prevista no
n.º 1 do artigo 361.º;
b) Não tiver observado o prazo para decidir o despedimento, referido no n.º 1 do artigo 363.º;
c) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, a compensação
a que se refere o artigo 366.º e os créditos vencidos ou
exigíveis em virtude da cessação do contrato de trabalho, sem prejuízo do disposto na parte final do n.º 4 do
artigo 363.º
Artigo 384.º
Ilicitude de despedimento por extinção
de posto de trabalho

O despedimento por extinção de posto de trabalho é
ainda ilícito se o empregador:
a) Não cumprir os requisitos do n.º 1 do artigo 368.º;
b) Não respeitar os critérios de concretização de postos
de trabalho a extinguir referidos no n.º 2 do artigo 368.º;
c) Não tiver feito as comunicações previstas no artigo 369.º;
d) Não tiver colocado à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, a compensação
a que se refere o artigo 366.º por remissão do artigo 372.º
e os créditos vencidos ou exigíveis em virtude da cessação
do contrato de trabalho.
Artigo 385.º
Ilicitude de despedimento por inadaptação

O despedimento por inadaptação é ainda ilícito se o
empregador:
a) Não cumprir os requisitos do n.º 1 do artigo 375.º;
b) Não tiver feito as comunicações previstas no artigo 376.º;
c) Não tiver posto à disposição do trabalhador despedido, até ao termo do prazo de aviso prévio, a compensação
a que se refere o artigo 366.º por remissão do artigo 379.º
e os créditos vencidos ou exigíveis em virtude da cessação
do contrato de trabalho.
Artigo 386.º
Suspensão de despedimento

O trabalhador pode requerer a suspensão preventiva do
despedimento, no prazo de cinco dias úteis a contar da data
da recepção da comunicação de despedimento, mediante
providência cautelar regulada no Código de Processo do
Trabalho.
Artigo 387.º
Apreciação judicial do despedimento

1 — A regularidade e licitude do despedimento só pode
ser apreciada por tribunal judicial.

2 — O trabalhador pode opor-se ao despedimento,
mediante apresentação de requerimento em formulário
próprio, junto do tribunal competente, no prazo de 60 dias,
contados a partir da recepção da comunicação de despedimento ou da data de cessação do contrato, se posterior,
excepto no caso previsto no artigo seguinte.
3 — Na acção de apreciação judicial do despedimento,
o empregador apenas pode invocar factos e fundamentos
constantes de decisão de despedimento comunicada ao
trabalhador.
4 — Em casos de apreciação judicial de despedimento
por facto imputável ao trabalhador, sem prejuízo da apreciação de vícios formais, o tribunal deve sempre pronunciar-se sobre a verificação e procedência dos fundamentos
invocados para o despedimento.
Artigo 388.º
Apreciação judicial do despedimento colectivo

1 — A ilicitude do despedimento colectivo só pode ser
declarada por tribunal judicial.
2 — A acção de impugnação do despedimento colectivo
deve ser intentada no prazo de seis meses contados da data
da cessação do contrato.
3 — É aplicável à acção de impugnação do despedimento colectivo o disposto no n.º 3 do artigo anterior.
Artigo 389.º
Efeitos da ilicitude de despedimento

1 — Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador é condenado:
a) A indemnizar o trabalhador por todos os danos causados, patrimoniais e não patrimoniais;
b) Na reintegração do trabalhador no mesmo estabelecimento da empresa, sem prejuízo da sua categoria e
antiguidade, salvo nos casos previstos nos artigos 391.º
e 392.º
2 — No caso de mera irregularidade fundada em deficiência de procedimento por omissão das diligências
probatórias referidas nos n.os 2 e 3 do artigo 356.º, ou a
inobservância do prazo referido no n.º 3 do artigo 357.º,
se forem declarados procedentes os motivos justificativos
invocados para o despedimento, o trabalhador tem apenas
direito a indemnização correspondente a metade do valor
que resultaria da aplicação do n.º 1 do artigo 391.º
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 390.º
Compensação em caso de despedimento ilícito

1 — Sem prejuízo da indemnização prevista na alínea a)
do n.º 1 do artigo anterior, o trabalhador tem direito a receber as retribuições que deixar de auferir desde o despedimento até ao trânsito em julgado da decisão do tribunal
que declare a ilicitude do despedimento.
2 — Às retribuições referidas no número anterior deduzem-se:
a) As importâncias que o trabalhador aufira com a cessação do contrato e que não receberia se não fosse o despedimento;
b) A retribuição relativa ao período decorrido desde o
despedimento até 30 dias antes da propositura da acção,
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se esta não for proposta nos 30 dias subsequentes ao despedimento;
c) O subsídio de desemprego atribuído ao trabalhador no
período referido no n.º 1, devendo o empregador entregar
essa quantia à segurança social.

ou até ao trânsito em julgado da decisão judicial, se aquele
termo ocorrer posteriormente;
b) Caso o termo ocorra depois do trânsito em julgado
da decisão judicial, na reintegração do trabalhador, sem
prejuízo da sua categoria e antiguidade.

Artigo 391.º

3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

Indemnização em substituição de reintegração
a pedido do trabalhador

1 — Em substituição da reintegração, o trabalhador
pode optar por uma indemnização, até ao termo da discussão em audiência final de julgamento, cabendo ao tribunal
determinar o seu montante, entre 15 e 45 dias de retribuição
base e diuturnidades por cada ano completo ou fracção
de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao
grau de ilicitude decorrente da ordenação estabelecida no
artigo 381.º
2 — Para efeitos do número anterior, o tribunal deve
atender ao tempo decorrido desde o despedimento até ao
trânsito em julgado da decisão judicial.
3 — A indemnização prevista no n.º 1 não pode ser
inferior a três meses de retribuição base e diuturnidades.
Artigo 392.º
Indemnização em substituição de reintegração
a pedido do empregador

1 — Em caso de microempresa ou de trabalhador que
ocupe cargo de administração ou de direcção, o empregador pode requerer ao tribunal que exclua a reintegração,
com fundamento em factos e circunstâncias que tornem o
regresso do trabalhador gravemente prejudicial e perturbador do funcionamento da empresa.
2 — O disposto no número anterior não se aplica sempre que a ilicitude do despedimento se fundar em motivo
político, ideológico, étnico ou religioso, ainda que com
invocação de motivo diverso, ou quando o fundamento
da oposição à reintegração for culposamente criado pelo
empregador.
3 — Caso o tribunal exclua a reintegração, o trabalhador
tem direito a indemnização, determinada pelo tribunal
entre 30 e 60 dias de retribuição base e diuturnidades por
cada ano completo ou fracção de antiguidade, nos termos
estabelecidos nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, não podendo
ser inferior ao valor correspondente a seis meses de retribuição base e diuturnidades.
SUBSECÇÃO III

Despedimento por iniciativa do empregador em caso
de contrato a termo

Artigo 393.º
Regras especiais relativas a contrato
de trabalho a termo

1 — As regras gerais de cessação do contrato aplicam-se
a contrato de trabalho a termo, com as alterações constantes
do número seguinte.
2 — Sendo o despedimento declarado ilícito, o empregador é condenado:
a) No pagamento de indemnização dos danos patrimoniais e não patrimoniais, que não deve ser inferior às
retribuições que o trabalhador deixou de auferir desde o
despedimento até ao termo certo ou incerto do contrato,

SECÇÃO V
Cessação de contrato de trabalho por iniciativa
do trabalhador
SUBSECÇÃO I

Resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador

Artigo 394.º
Justa causa de resolução

1 — Ocorrendo justa causa, o trabalhador pode fazer
cessar imediatamente o contrato.
2 — Constituem justa causa de resolução do contrato
pelo trabalhador, nomeadamente, os seguintes comportamentos do empregador:
a) Falta culposa de pagamento pontual da retribuição;
b) Violação culposa de garantias legais ou convencionais
do trabalhador;
c) Aplicação de sanção abusiva;
d) Falta culposa de condições de segurança e saúde no
trabalho;
e) Lesão culposa de interesses patrimoniais sérios do
trabalhador;
f) Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, honra
ou dignidade do trabalhador, punível por lei, praticada pelo
empregador ou seu representante.
3 — Constituem ainda justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador:
a) Necessidade de cumprimento de obrigação legal
incompatível com a continuação do contrato;
b) Alteração substancial e duradoura das condições de
trabalho no exercício lícito de poderes do empregador;
c) Falta não culposa de pagamento pontual da retribuição.
4 — A justa causa é apreciada nos termos do n.º 3 do
artigo 351.º, com as necessárias adaptações.
5 — Considera-se culposa a falta de pagamento pontual
da retribuição que se prolongue por período de 60 dias,
ou quando o empregador, a pedido do trabalhador, declare
por escrito a previsão de não pagamento da retribuição em
falta, até ao termo daquele prazo.
Artigo 395.º
Procedimento para resolução de contrato
pelo trabalhador

1 — O trabalhador deve comunicar a resolução do contrato ao empregador, por escrito, com indicação sucinta
dos factos que a justificam, nos 30 dias subsequentes ao
conhecimento dos factos.
2 — No caso a que se refere o n.º 5 do artigo anterior, o
prazo para resolução conta-se a partir do termo do período
de 60 dias ou da declaração do empregador.
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3 — Se o fundamento da resolução for o referido na
alínea a) do n.º 3 do artigo anterior, a comunicação deve
ser feita logo que possível.
4 — O empregador pode exigir que a assinatura do
trabalhador constante da declaração de resolução tenha
reconhecimento notarial presencial, devendo, neste caso,
mediar um período não superior a 60 dias entre a data do
reconhecimento e a da cessação do contrato.
Artigo 396.º
Indemnização devida ao trabalhador

1 — Em caso de resolução do contrato com fundamento
em facto previsto no n.º 2 do artigo 394.º, o trabalhador
tem direito a indemnização, a determinar entre 15 e 45 dias
de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo
de antiguidade, atendendo ao valor da retribuição e ao
grau da ilicitude do comportamento do empregador, não
podendo ser inferior a três meses de retribuição base e
diuturnidades.
2 — No caso de fracção de ano de antiguidade, o valor
da indemnização é calculado proporcionalmente.
3 — O valor da indemnização pode ser superior ao que
resultaria da aplicação do n.º 1 sempre que o trabalhador
sofra danos patrimoniais e não patrimoniais de montante
mais elevado.
4 — No caso de contrato a termo, a indemnização não
pode ser inferior ao valor das retribuições vincendas.
Artigo 397.º
Revogação da resolução

1 — O trabalhador pode revogar a resolução do contrato, caso a sua assinatura constante desta não seja objecto
de reconhecimento notarial presencial, até ao sétimo dia
seguinte à data em que chegar ao poder do empregador,
mediante comunicação escrita dirigida a este.
2 — É aplicável à revogação o disposto nos n.os 2 ou 3
do artigo 350.º
Artigo 398.º
Impugnação da resolução

1 — A ilicitude da resolução do contrato pode ser declarada por tribunal judicial em acção intentada pelo empregador.
2 — A acção deve ser intentada no prazo de um ano a
contar da data da resolução.
3 — Na acção em que for apreciada a ilicitude da resolução, apenas são atendíveis para a justificar os factos
constantes da comunicação referida no n.º 1 do artigo 395.º
4 — No caso de a resolução ter sido impugnada com
base em ilicitude do procedimento previsto no n.º 1 do
artigo 395.º, o trabalhador pode corrigir o vício até ao
termo do prazo para contestar, mas só pode utilizar esta
faculdade uma vez.
Artigo 399.º
Responsabilidade do trabalhador em caso
de resolução ilícita

Não se provando a justa causa de resolução do contrato,
o empregador tem direito a indemnização dos prejuízos
causados, não inferior ao montante calculado nos termos
do artigo 401.º

SUBSECÇÃO II

Denúncia de contrato de trabalho pelo trabalhador

Artigo 400.º
Denúncia com aviso prévio

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

O trabalhador que não cumpra, total ou parcialmente, o
prazo de aviso prévio estabelecido no artigo anterior deve
pagar ao empregador uma indemnização de valor igual à
retribuição base e diuturnidades correspondentes ao período em falta, sem prejuízo de indemnização por danos
causados pela inobservância do prazo de aviso prévio ou
de obrigação assumida em pacto de permanência.
Artigo 402.º
Revogação da denúncia

1 — O trabalhador pode revogar a denúncia do contrato,
caso a sua assinatura constante desta não tenha reconhecimento notarial presencial, até ao sétimo dia seguinte à
data em que a mesma chegar ao poder do empregador,
mediante comunicação escrita dirigida a este.
2 — É aplicável à revogação o disposto nos n.os 2 ou 3
do artigo 350.º
Artigo 403.º
Abandono do trabalho

1 — Considera-se abandono do trabalho a ausência
do trabalhador do serviço acompanhada de factos que,
com toda a probabilidade, revelam a intenção de não o
retomar.
2 — Presume-se o abandono do trabalho em caso de
ausência de trabalhador do serviço durante, pelo menos,
10 dias úteis seguidos, sem que o empregador seja informado do motivo da ausência.
3 — O abandono do trabalho vale como denúncia do
contrato, só podendo ser invocado pelo empregador após
comunicação ao trabalhador dos factos constitutivos do
abandono ou da presunção do mesmo, por carta registada
com aviso de recepção para a última morada conhecida
deste.
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4 — A presunção estabelecida no n.º 2 pode ser ilidida
pelo trabalhador mediante prova da ocorrência de motivo
de força maior impeditivo da comunicação ao empregador
da causa da ausência.
5 — Em caso de abandono do trabalho, o trabalhador
deve indemnizar o empregador nos termos do artigo 401.º

TÍTULO III
Direito colectivo
SUBTÍTULO I

Artigo 406.º
Proibição de actos discriminatórios

1 — É proibido e considerado nulo o acordo ou outro
acto que vise:
a) Subordinar o emprego de trabalhador à condição de
este se filiar ou não se filiar numa associação sindical ou
de se retirar daquela em que esteja inscrito;
b) Despedir, transferir ou, por qualquer modo, prejudicar
trabalhador devido ao exercício dos direitos relativos à
participação em estruturas de representação colectiva ou
à sua filiação ou não filiação sindical.

Sujeitos

2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.

CAPÍTULO I

Artigo 407.º

Estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores

Crime por violação da autonomia ou independência
sindical, ou por acto discriminatório

SECÇÃO I
Disposições gerais sobre estruturas de representação
colectiva dos trabalhadores

Artigo 404.º
Estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores

Para defesa e prossecução colectivas dos seus direitos
e interesses, podem os trabalhadores constituir:
a) Associações sindicais;
b) Comissões de trabalhadores e subcomissões de trabalhadores;
c) Representantes dos trabalhadores para a segurança
e saúde no trabalho;
d) Outras estruturas previstas em lei específica, designadamente conselhos de empresa europeus.
Artigo 405.º
Autonomia e independência

1 — As estruturas de representação colectiva dos trabalhadores são independentes do Estado, de partidos políticos, de instituições religiosas ou associações de outra
natureza, sendo proibidos qualquer ingerência destes na
sua organização e gestão, bem como o seu recíproco financiamento.
2 — Sem prejuízo das formas de apoio previstas neste
Código, os empregadores não podem, individualmente
ou através das suas associações, promover a constituição,
manter ou financiar o funcionamento, por quaisquer meios,
de estruturas de representação colectiva dos trabalhadores ou, por qualquer modo, intervir na sua organização e
gestão, assim como impedir ou dificultar o exercício dos
seus direitos.
3 — O Estado pode apoiar as estruturas de representação
colectiva dos trabalhadores nos termos previstos na lei.
4 — O Estado não pode discriminar as estruturas de
representação colectiva dos trabalhadores relativamente
a quaisquer outras entidades.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 2.

1 — A entidade que viole o disposto nos n.os 1 ou 2 do
artigo 405.º ou no artigo anterior é punida com pena de
multa até 120 dias.
2 — O administrador, director, gerente ou outro trabalhador que ocupe lugar de chefia que seja responsável
por acto referido no número anterior é punido com pena
de prisão até 1 ano.
3 — Perde os direitos específicos atribuídos por este
Código o dirigente ou delegado sindical que seja condenado nos termos do número anterior.
Artigo 408.º
Crédito de horas de representantes
dos trabalhadores

1 — Beneficiam de crédito de horas, nos termos previstos neste Código ou em legislação específica, os trabalhadores eleitos para as estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores.
2 — O crédito de horas é referido ao período normal de
trabalho e conta como tempo de serviço efectivo, inclusivamente para efeito de retribuição.
3 — Sempre que pretenda utilizar o crédito de horas,
o trabalhador deve informar o empregador, por escrito,
com a antecedência mínima de dois dias, salvo motivo
atendível.
4 — Não pode haver lugar a cumulação do crédito de
horas pelo facto de o trabalhador pertencer a mais de uma
estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 409.º
Faltas de representantes dos trabalhadores

1 — A ausência de trabalhador por motivo do desempenho de funções em estrutura de representação colectiva dos
trabalhadores de que seja membro, que exceda o crédito
de horas, considera-se justificada e conta como tempo de
serviço efectivo, salvo para efeito de retribuição.
2 — A ausência de delegado sindical motivada pela
prática de actos necessários e inadiáveis no exercício das
correspondentes funções considera-se justificada, nos termos do número anterior.
3 — O trabalhador ou a estrutura de representação colectiva em que se integra comunica ao empregador, por
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escrito, as datas e o número de dias em que aquele necessita
de ausentar-se para o exercício das suas funções, com um
dia de antecedência ou, em caso de imprevisibilidade,
nas quarenta e oito horas posteriores ao primeiro dia de
ausência.
4 — A inobservância do disposto no número anterior
torna a falta injustificada.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.

direito de informação ou consulta, com menção expressa
da respectiva confidencialidade.
2 — O dever de confidencialidade mantém-se após a
cessação do mandato de membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores.
3 — O empregador não é obrigado a prestar informações
ou a proceder a consultas cuja natureza seja susceptível
de prejudicar ou afectar gravemente o funcionamento da
empresa ou do estabelecimento.

Artigo 410.º

Artigo 413.º

Protecção em caso de procedimento disciplinar
ou despedimento

Justificação e controlo judicial em matéria
de confidencialidade de informação

1 — A suspensão preventiva de trabalhador membro
de estrutura de representação colectiva não obsta a que o
mesmo tenha acesso a locais e exerça actividades que se
compreendem no exercício das correspondentes funções.
2 — Na pendência de processo judicial para apuramento
de responsabilidade disciplinar, civil ou criminal com fundamento em exercício abusivo de direitos na qualidade
de membro de estrutura de representação colectiva dos
trabalhadores, aplica-se ao trabalhador visado o disposto
no número anterior.
3 — O despedimento de trabalhador candidato a membro de qualquer dos corpos sociais de associação sindical
ou que exerça ou haja exercido funções nos mesmos corpos sociais há menos de três anos presume-se feito sem
justa causa.
4 — A providência cautelar de suspensão de despedimento de trabalhador membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores só não é decretada se o
tribunal concluir pela existência de probabilidade séria de
verificação da justa causa invocada.
5 — A acção de apreciação da licitude de despedimento
de trabalhador a que se refere o número anterior tem natureza urgente.
6 — Em caso de ilicitude de despedimento por facto
imputável ao trabalhador membro de estrutura de representação colectiva, este tem direito a optar entre a reintegração
e uma indemnização calculada nos termos do n.º 3 do artigo 392.º ou em instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho, não inferior à retribuição base e diuturnidades
correspondentes a seis meses.

1 — A qualificação de informação como confidencial,
a não prestação de informação ou a não realização de
consulta deve ser fundamentada por escrito, com base em
critérios objectivos, assentes em exigências de gestão.
2 — A qualificação como confidencial da informação
prestada, a recusa de prestação de informação ou a não
realização de consulta pode ser impugnada pela estrutura
de representação colectiva dos trabalhadores em causa, nos
termos previstos no Código de Processo do Trabalho.

Artigo 411.º
Protecção em caso de transferência

1 — O trabalhador membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores não pode ser transferido
de local de trabalho sem o seu acordo, salvo quando tal
resultar de extinção ou mudança total ou parcial do estabelecimento onde presta serviço.
2 — O empregador deve comunicar a transferência do
trabalhador a que se refere o número anterior à estrutura
a que este pertence, com antecedência igual à da comunicação feita ao trabalhador.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 412.º
Informações confidenciais

1 — O membro de estrutura de representação colectiva
dos trabalhadores não pode revelar aos trabalhadores ou
a terceiros informações que tenha recebido, no âmbito de

Artigo 414.º
Exercício de direitos

1 — O membro de estrutura de representação colectiva
dos trabalhadores não pode, através do exercício dos seus
direitos ou do desempenho das suas funções, prejudicar o
normal funcionamento da empresa.
2 — O exercício abusivo de direitos por parte de membro de estrutura de representação colectiva dos trabalhadores é passível de responsabilidade disciplinar, civil ou
criminal, nos termos gerais.
SECÇÃO II
Comissões de trabalhadores
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais sobre comissões de trabalhadores

Artigo 415.º
Princípios gerais relativos a comissões, subcomissões
e comissões coordenadoras

1 — Os trabalhadores têm direito de criar, em cada
empresa, uma comissão de trabalhadores para defesa dos
seus interesses e exercício dos direitos previstos na Constituição e na lei.
2 — Podem ser criadas subcomissões de trabalhadores
em estabelecimentos da empresa geograficamente dispersos.
3 — Qualquer trabalhador da empresa, independentemente da idade ou função, tem o direito de participar na
constituição das estruturas previstas nos números anteriores
e na aprovação dos respectivos estatutos, bem como o
direito de eleger e ser eleito.
4 — Podem ser criadas comissões coordenadoras para
melhor intervenção na reestruturação económica, para
articulação de actividades das comissões de trabalhadores constituídas nas empresas em relação de domínio ou
de grupo, bem como para o exercício de outros direitos
previstos na lei e neste Código.
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Artigo 416.º

Artigo 420.º

Personalidade e capacidade de comissão
de trabalhadores

Procedimento para reunião de trabalhadores
no local de trabalho

1 — A comissão de trabalhadores adquire personalidade
jurídica pelo registo dos seus estatutos pelo serviço competente do ministério responsável pela área laboral.
2 — A capacidade da comissão de trabalhadores abrange
todos os direitos e obrigações necessários ou convenientes
para a prossecução dos seus fins.

1 — A comissão de trabalhadores deve comunicar ao
empregador, com a antecedência mínima de quarenta e oito
horas, a data, a hora, o número previsível de participantes
e o local em que pretende que a reunião de trabalhadores
se efectue e afixar a respectiva convocatória.
2 — No caso de reunião a realizar durante o horário
de trabalho, a comissão de trabalhadores deve apresentar
proposta que vise assegurar o funcionamento de serviços
de natureza urgente e essencial.
3 — Após receber a comunicação referida no n.º 1 e,
sendo caso disso, a proposta referida no número anterior, o
empregador deve pôr à disposição da entidade promotora,
desde que esta o requeira, um local no interior da empresa
ou na sua proximidade apropriado à realização da reunião,
tendo em conta os elementos da comunicação e da proposta, bem como a necessidade de respeitar o disposto na
parte final da alínea a) ou b) do n.º 1 do artigo anterior.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no número anterior.

Artigo 417.º
Número de membros de comissão de trabalhadores,
comissão coordenadora ou subcomissão

1 — O número de membros de comissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Em empresa com menos de 50 trabalhadores, dois;
b) Em empresa com 50 ou mais trabalhadores e menos
de 200, três;
c) Em empresa com 201 a 500 trabalhadores, três a
cinco;
d) Em empresa com 501 a 1000 trabalhadores, cinco a
sete;
e) Em empresa com mais de 1000 trabalhadores, sete
a 11.
2 — O número de membros de subcomissão de trabalhadores não pode exceder os seguintes:
a) Em estabelecimento com 50 a 200 trabalhadores, três;
b) Em estabelecimento com mais de 200 trabalhadores,
cinco.
3 — Em estabelecimento com menos de 50 trabalhadores, a função da subcomissão de trabalhadores é assegurada
por um só membro.
4 — O número de membros de comissão coordenadora
não pode exceder o número das comissões de trabalhadores
que a mesma coordena, nem o máximo de 11 membros.
Artigo 418.º
Duração do mandato

O mandato de membros de comissão de trabalhadores,
comissão coordenadora ou subcomissão de trabalhadores
não pode exceder quatro anos, sendo permitidos mandatos
sucessivos.
Artigo 419.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho
convocada por comissão de trabalhadores

1 — A comissão de trabalhadores pode convocar reuniões gerais de trabalhadores a realizar no local de trabalho:
a) Fora do horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores, sem prejuízo do normal funcionamento de
turnos ou de trabalho suplementar;
b) Durante o horário de trabalho da generalidade dos
trabalhadores até um período máximo de quinze horas por
ano, que conta como tempo de serviço efectivo, desde que
seja assegurado o funcionamento de serviços de natureza
urgente e essencial.
2 — O empregador que proíba reunião de trabalhadores
no local de trabalho comete contra-ordenação muito grave.

Artigo 421.º
Apoio à comissão de trabalhadores
e difusão de informação

1 — O empregador deve pôr à disposição da comissão
ou subcomissão de trabalhadores instalações adequadas,
bem como os meios materiais e técnicos necessários ao
exercício das suas funções.
2 — É aplicável à comissão e subcomissão de trabalhadores o disposto no artigo 465.º, com as necessárias
adaptações.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 422.º
Crédito de horas de membros das comissões

1 — Paraoexercíciodassuasfunções,omembrodasseguintes estruturas tem direito ao seguinte crédito mensal de horas:
a) Subcomissão de trabalhadores, oito horas;
b) Comissão de trabalhadores, vinte e cinco horas;
c) Comissão coordenadora, vinte horas.
2 — Em microempresa, os créditos de horas referidos
no número anterior são reduzidos a metade.
3 — Em empresa com mais de 1000 trabalhadores, a
comissão de trabalhadores pode deliberar por unanimidade
redistribuir pelos seus membros um montante global correspondente à soma dos créditos de horas de todos eles,
com o limite individual de quarenta horas mensais.
4 — O trabalhador que seja membro de mais de uma
das estruturas referidas no n.º 1 não pode cumular os correspondentes créditos de horas.
5 — Em empresa do sector empresarial do Estado com
mais de 1000 trabalhadores, a comissão de trabalhadores
pode deliberar por unanimidade que um dos membros
tenha crédito de horas correspondente a metade do seu
período normal de trabalho, não sendo neste caso aplicável
o disposto no n.º 3.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 5.
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SUBSECÇÃO II

Informação e consulta

Artigo 423.º
Direitos da comissão e da subcomissão
de trabalhadores

1 — A comissão de trabalhadores tem direito, nomeadamente, a:
a) Receber a informação necessária ao exercício da sua
actividade;
b) Exercer o controlo da gestão da empresa;
c) Participar, entre outros, em processo de reestruturação da empresa, na elaboração dos planos e dos relatórios
de formação profissional e em procedimentos relativos à
alteração das condições de trabalho;
d) Participar na elaboração da legislação do trabalho,
directamente ou por intermédio das respectivas comissões
coordenadoras;
e) Gerir ou participar na gestão das obras sociais da
empresa;
f) Promover a eleição de representantes dos trabalhadores para os órgãos sociais das entidades públicas empresariais;
g) Reunir, pelo menos uma vez por mês, com o órgão
de gestão da empresa para apreciação de assuntos relacionados com o exercício dos seus direitos.
2 — Compete à subcomissão de trabalhadores, de acordo
com orientação geral estabelecida pela comissão:
a) Exercer, mediante delegação pela comissão de trabalhadores, os direitos previstos nas alíneas a), b), c) e e)
do número anterior;
b) Informar a comissão de trabalhadores sobre os assuntos de interesse para a actividade desta;
c) Fazer a ligação entre os trabalhadores do respectivo
estabelecimento e a comissão de trabalhadores;
d) Reunir com o órgão de gestão do estabelecimento,
nos termos da alínea g) do número anterior.
3 — O órgão de gestão da empresa ou do estabelecimento, consoante o caso, elabora a acta da reunião referida
na alínea g) do n.º 1 ou na alínea d) do n.º 2, que deve ser
assinada por todos os participantes.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nas alíneas e) ou g) do n.º 1, na alínea d) do n.º 2
ou no número anterior.
Artigo 424.º
Conteúdo do direito a informação

1 — A comissão de trabalhadores tem direito a informação sobre:
a) Planos gerais de actividade e orçamento;
b) Organização da produção e suas implicações no grau
da utilização dos trabalhadores e do equipamento;
c) Situação do aprovisionamento;
d) Previsão, volume e administração de vendas;
e) Gestão de pessoal e estabelecimento dos seus critérios básicos, montante da massa salarial e sua distribuição
por grupos profissionais, regalias sociais, produtividade e
absentismo;
f) Situação contabilística, compreendendo o balanço,
conta de resultados e balancetes;

g) Modalidades de financiamento;
h) Encargos fiscais e parafiscais;
i) Projecto de alteração do objecto, do capital social ou
de reconversão da actividade da empresa.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 425.º
Obrigatoriedade de consulta da comissão
de trabalhadores

O empregador deve solicitar o parecer da comissão de
trabalhadores antes de praticar os seguintes actos, sem
prejuízo de outros previstos na lei:
a) Modificação dos critérios de classificação profissional e de promoções dos trabalhadores;
b) Mudança de local de actividade da empresa ou do
estabelecimento;
c) Qualquer medida de que resulte ou possa resultar, de
modo substancial, diminuição do número de trabalhadores,
agravamento das condições de trabalho ou mudanças na
organização de trabalho;
d) Dissolução ou pedido de declaração de insolvência
da empresa.
SUBSECÇÃO III

Controlo de gestão da empresa

Artigo 426.º
Finalidade e conteúdo do controlo de gestão

1 — O controlo de gestão visa promover o empenhamento
responsável dos trabalhadores na actividade da empresa.
2 — No exercício do controlo de gestão, a comissão de
trabalhadores pode:
a) Apreciar e emitir parecer sobre o orçamento da empresa e
suas alterações, bem como acompanhar a respectiva execução;
b) Promover a adequada utilização dos recursos técnicos, humanos e financeiros;
c) Promover, junto dos órgãos de gestão e dos trabalhadores, medidas que contribuam para a melhoria da actividade da empresa, designadamente nos domínios dos
equipamentos e da simplificação administrativa;
d) Apresentar à empresa sugestões, recomendações
ou críticas tendentes à qualificação inicial e à formação
contínua dos trabalhadores, à melhoria das condições de
trabalho nomeadamente da segurança e saúde no trabalho;
e) Defender junto dos órgãos de gestão e fiscalização
da empresa e das autoridades competentes os legítimos
interesses dos trabalhadores.
3 — O controlo de gestão não abrange:
a) O Banco de Portugal;
b) A Imprensa Nacional-Casa da Moeda, S. A.;
c) Estabelecimentos fabris militares e actividades de
investigação militar ou outras com interesse para a defesa
nacional;
d) Actividades que envolvam competências de órgãos de
soberania, de assembleias regionais ou governos regionais.
4 — Constitui contra-ordenação grave o impedimento
por parte do empregador ao exercício dos direitos previstos
no n.º 2.
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Artigo 427.º
Exercício do direito a informação e consulta

1 — A comissão de trabalhadores ou a subcomissão
solicita por escrito, respectivamente, ao órgão de gestão
da empresa ou do estabelecimento os elementos de informação respeitantes às matérias abrangidas pelo direito à
informação.
2 — A informação é prestada por escrito, no prazo de
oito dias, ou de 15 dias se a sua complexidade o justificar.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica o
direito de a comissão ou a subcomissão de trabalhadores
receber informação em reunião a que se refere a alínea g)
do n.º 1 ou a alínea d) do n.º 2 do artigo 423.º
4 — No caso de consulta, o empregador solicita por
escrito o parecer da comissão de trabalhadores, que deve
ser emitido no prazo de 10 dias a contar da recepção do
pedido, ou em prazo superior que seja concedido atendendo
à extensão ou complexidade da matéria.
5 — Caso a comissão de trabalhadores peça informação
pertinente sobre a matéria da consulta, o prazo referido no
número anterior conta-se a partir da prestação da informação, por escrito ou em reunião em que tal ocorra.
6 — A obrigação de consulta considera-se cumprida
uma vez decorrido o prazo referido no n.º 4 sem que o
parecer tenha sido emitido.
7 — Quando esteja em causa decisão por parte do empregador no exercício de poderes de direcção e organização decorrentes do contrato de trabalho, o procedimento
de informação e consulta deve ser conduzido por ambas
as partes no sentido de alcançar, sempre que possível, o
consenso.
8 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 2 ou na primeira parte do n.º 4.
Artigo 428.º
Representantes dos trabalhadores em órgãos
de entidade pública empresarial

1 — A comissão de trabalhadores de entidade pública
empresarial promove a eleição de representantes dos trabalhadores para os órgãos sociais da mesma, aplicando-se
o disposto neste Código em matéria de caderno eleitoral,
secções de voto, votação e apuramento de resultados.
2 — A comissão de trabalhadores deve comunicar ao
ministério responsável pelo sector de actividade da entidade pública empresarial o resultado da eleição a que se
refere o número anterior.
3 — O órgão social em causa e o número de representantes dos trabalhadores são regulados nos estatutos da
entidade pública empresarial.
SUBSECÇÃO IV

Participação em processo de reestruturação da empresa

Artigo 429.º
Exercício do direito de participação nos processos
de reestruturação

1 — O direito de participar em processos de reestruturação da empresa é exercido pela comissão de trabalhadores,
ou pela comissão coordenadora em caso de reestruturação
da maioria das empresas cujas comissões esta coordena.

2 — No âmbito da participação na reestruturação da
empresa, a comissão de trabalhadores ou a comissão coordenadora tem direito a:
a) Informação e consulta prévias sobre as formulações
dos planos ou projectos de reestruturação;
b) Informação sobre a formulação final dos instrumentos de reestruturação e de se pronunciarem antes de estes
serem aprovados;
c) Reunir com os órgãos encarregados de trabalhos
preparatórios de reestruturação;
d) Apresentar sugestões, reclamações ou críticas aos
órgãos competentes da empresa.
3 — Constitui contra-ordenação grave o impedimento
por parte do empregador ao exercício dos direitos previstos
no número anterior.
SUBSECÇÃO V

Constituição, estatutos e eleição

Artigo 430.º
Constituição e aprovação dos estatutos
de comissão de trabalhadores

1 — A constituição e a aprovação dos estatutos de comissão de trabalhadores são deliberadas em simultâneo
pelos trabalhadores da empresa, com votos distintos, dependendo a validade da constituição da validade da aprovação dos estatutos.
2 — A deliberação de constituir a comissão de trabalhadores deve ser tomada por maioria simples dos votantes,
sendo suficiente para a aprovação dos estatutos a deliberação por maioria relativa.
3 — A votação é convocada com a antecedência mínima
de 15 dias por, pelo menos, 100 ou 20 % dos trabalhadores
da empresa, com ampla publicidade e menção expressa de
data, hora, local e ordem de trabalhos, devendo ser remetida
simultaneamente cópia da convocatória ao empregador.
4 — O regulamento da votação deve ser elaborado pelos
trabalhadores que a convocam e publicitado simultaneamente com a convocatória.
5 — Os projectos de estatutos submetidos a votação
são propostos por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa, devendo ser nesta publicitados com a
antecedência mínima de 10 dias.
6 — O disposto nos números anteriores é aplicável a
alteração de estatutos, com as necessárias adaptações.
Artigo 431.º
Votação da constituição e aprovação dos estatutos
de comissão de trabalhadores

1 — A identidade dos trabalhadores da empresa à data
da convocação da votação deve constar de caderno eleitoral
constituído por lista elaborada pelo empregador, discriminada, sendo caso disso, por estabelecimento.
2 — O empregador entrega o caderno eleitoral aos trabalhadores que convocaram a assembleia, no prazo de
quarenta e oito horas após a recepção de cópia da convocatória, procedendo estes à sua imediata afixação nas
instalações da empresa.
3 — A votação decorre de acordo com as seguintes
regras:
a) Em cada estabelecimento com um mínimo de 10 trabalhadores deve haver, pelo menos, uma secção de voto;
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b) Cada secção de voto não pode ter mais de 500 votantes;
c) A mesa da secção de voto dirige a respectiva votação
e é composta por um presidente e dois vogais que são,
para esse efeito, dispensados da respectiva prestação de
trabalho.
4 — Cada grupo de trabalhadores proponente de um
projecto de estatutos pode designar um representante em
cada mesa, para acompanhar a votação.
5 — As urnas de voto são colocadas nos locais de trabalho, de modo a permitir que todos os trabalhadores possam
votar, sem prejudicar o normal funcionamento da empresa
ou estabelecimento.
6 — A votação inicia-se, pelo menos, trinta minutos
antes do começo e termina, pelo menos, sessenta minutos
depois do termo do período de funcionamento da empresa
ou estabelecimento, podendo os trabalhadores dispor do
tempo indispensável para votar durante o respectivo horário de trabalho.
7 — A votação deve, na medida do possível, decorrer
simultaneamente em todas as secções de voto.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 ou 2, na alínea a) do n.º 3, no n.º 5
ou na primeira parte do n.º 6, e constitui contra-ordenação
grave a violação do disposto na parte final da alínea c) do
n.º 3 ou na parte final do n.º 6.
Artigo 432.º
Procedimento para apuramento do resultado

1 — A abertura das urnas de voto para o respectivo
apuramento deve ser simultânea em todas as secções de
voto, ainda que a votação tenha decorrido em horários
diferentes.
2 — Os membros da mesa de voto registam o modo
como decorreu a votação em acta, que, depois de lida e
aprovada, rubricam e assinam a final.
3 — A identidade dos votantes deve ser registada em
documento próprio, com termos de abertura e encerramento, assinado e rubricado pelos membros da mesa, o
qual constitui parte integrante da acta.
4 — O apuramento global das votações da constituição
da comissão de trabalhadores e da aprovação dos estatutos
é feito pela comissão eleitoral, que lavra a respectiva acta,
nos termos do n.º 2.
5 — A comissão eleitoral referida no número anterior
é constituída por um representante dos proponentes de
projectos de estatutos e igual número de representantes dos
trabalhadores que convocaram a assembleia constituinte.
6 — A comissão eleitoral, no prazo de 15 dias a contar
da data do apuramento, comunica o resultado da votação
ao empregador e afixa-o, bem como cópia da respectiva
acta, no local ou locais em que a votação teve lugar.
7 — Constitui contra-ordenação grave a oposição do
empregador à afixação do resultado da votação, nos termos
do número anterior.

voto directo e secreto, segundo o princípio de representação
proporcional.
2 — A eleição é convocada com a antecedência de
15 dias, ou prazo superior estabelecido nos estatutos, pela
comissão eleitoral constituída nos termos dos estatutos ou,
na sua falta, por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores
da empresa, com ampla publicidade e menção expressa de
data, hora, local e ordem de trabalhos, devendo ser remetida
simultaneamente cópia da convocatória ao empregador.
3 — Só podem concorrer listas subscritas por, no mínimo, 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa ou, no
caso de listas de subcomissões de trabalhadores, 10 % dos
trabalhadores do estabelecimento, não podendo qualquer
trabalhador subscrever ou fazer parte de mais de uma lista
concorrente à mesma estrutura.
4 — A eleição dos membros da comissão e das subcomissões de trabalhadores decorre em simultâneo, sendo
aplicável o disposto nos artigos 431.º e 432.º, com as necessárias adaptações.
5 — Na falta da comissão eleitoral eleita nos termos
dos estatutos, a mesma é constituída por um representante
de cada uma das listas concorrentes e igual número de
representantes dos trabalhadores que convocaram a eleição.
Artigo 434.º
Conteúdo dos estatutos da comissão de trabalhadores

1 — Os estatutos da comissão de trabalhadores devem
prever:
a) A composição, eleição, duração do mandato e regras de funcionamento da comissão eleitoral que preside
ao acto eleitoral, da qual tem o direito de fazer parte um
delegado designado por cada lista concorrente, e que deve
assegurar a igualdade de oportunidades e imparcialidade
no tratamento das listas;
b) O número, duração do mandato e regras da eleição
dos membros da comissão de trabalhadores e o modo de
preenchimento das vagas;
c) O funcionamento da comissão;
d) A forma de vinculação da comissão;
e) O modo de financiamento das actividades da comissão, o qual não pode, em caso algum, ser assegurado
por uma entidade alheia ao conjunto dos trabalhadores
da empresa;
f) A articulação da comissão, se for o caso, com subcomissões de trabalhadores ou comissão coordenadora;
g) O destino do respectivo património em caso de extinção da comissão, o qual não pode ser distribuído pelos
trabalhadores da empresa.
2 — O mandato dos membros da comissão não pode ter
duração superior a quatro anos, sendo permitida a reeleição
para mandatos sucessivos, salvo disposição estatutária em
contrário.
3 — Os estatutos podem prever a existência de subcomissões de trabalhadores em estabelecimentos geograficamente dispersos.

Artigo 433.º

Artigo 435.º

Regras gerais da eleição de comissão
e subcomissões de trabalhadores

Estatutos da comissão coordenadora

1 — Os membros da comissão e das subcomissões de
trabalhadores são eleitos, de entre as listas apresentadas
pelos trabalhadores da empresa ou estabelecimento, por

Os estatutos da comissão coordenadora estão sujeitos
ao disposto nos n.os 1 e 2 do artigo anterior, com as necessárias adaptações, devendo nomeadamente indicar a
localidade da sede.
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cessárias adaptações, devendo nomeadamente indicar a
localidade da sede.
Artigo 436.º
Adesão e revogação de adesão a comissão coordenadora

À adesão ou revogação de adesão de comissão de trabalhadores a uma comissão coordenadora é aplicável o
disposto no n.º 1 do artigo 433.º
Artigo 437.º
Eleição de comissão coordenadora

1 — Os membros das comissões de trabalhadores aderentes elegem, de entre si, os membros da comissão coordenadora, por voto directo e secreto e segundo o princípio
da representação proporcional.
2 — A eleição é convocada com a antecedência de
15 dias, ou prazo superior estabelecido nos estatutos, por
pelo menos duas comissões de trabalhadores aderentes.
3 — A eleição é feita por listas subscritas por, no mínimo, 20 % dos membros das comissões de trabalhadores
aderentes, apresentadas até cinco dias antes da votação.
4 — Deve ser elaborada acta do acto eleitoral, assinada
por todos os presentes, à qual fica anexo o documento de
registo dos votantes.
Artigo 438.º
Registos e publicações referentes a comissões
e subcomissões

1 — A comissão eleitoral requer ao serviço competente
do ministério responsável pela área laboral o registo da
constituição da comissão de trabalhadores e dos estatutos
ou das suas alterações, juntando os estatutos ou as alterações aprovados, bem como cópias certificadas das actas
do apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas
dos documentos de registo dos votantes.
2 — A comissão eleitoral, no prazo de 10 dias a contar
da data do apuramento, requer ainda ao serviço competente do ministério responsável pela área laboral o registo
da eleição dos membros da comissão de trabalhadores e
das subcomissões de trabalhadores, juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem como das actas do
apuramento global e das mesas de voto, acompanhadas
dos documentos de registo dos votantes.
3 — As comissões de trabalhadores que participaram
na constituição da comissão coordenadora requerem ao
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral, em caso de eleição no prazo de 10 dias, o registo:
a) Da constituição da comissão coordenadora e dos
estatutos ou das suas alterações, juntando os estatutos ou
as alterações aprovados, bem como cópias certificadas da
acta da reunião em que foi constituída a comissão e do
documento de registo dos votantes;
b) Da eleição dos membros da comissão coordenadora,
juntando cópias certificadas das listas concorrentes, bem
como da acta da reunião e do documento de registo dos
votantes.
4 — As comunicações dirigidas ao serviço referido
nos números anteriores devem indicar correctamente o
endereço da estrutura em causa, indicação que deve ser
mantida actualizada.

5 — Os estatutos de comissões de trabalhadores ou
comissão coordenadora são entregues em documento electrónico, nos termos de portaria do ministro responsável
pela área laboral.
6 — Nos 30 dias posteriores à recepção dos documentos
referidos nos números anteriores, o serviço competente do
ministério responsável pela área laboral:
a) Regista a constituição da comissão de trabalhadores
ou da comissão coordenadora, bem como os estatutos ou
as suas alterações;
b) Regista a eleição dos membros da comissão e subcomissões de trabalhadores ou da comissão coordenadora;
c) Publica no Boletim do Trabalho e Emprego os estatutos da comissão de trabalhadores ou da comissão coordenadora, ou as respectivas alterações;
d) Publica no Boletim do Trabalho e Emprego a composição da comissão de trabalhadores, das subcomissões
de trabalhadores ou da comissão coordenadora.
7 — A comissão de trabalhadores, a subcomissão ou a
comissão coordenadora só pode iniciar as suas actividades
depois da publicação dos estatutos e da respectiva composição, nos termos do número anterior.
Artigo 439.º
Controlo de legalidade da constituição
e dos estatutos das comissões

1 — Nos oito dias posteriores à publicação dos estatutos
da comissão de trabalhadores ou da comissão coordenadora, ou das suas alterações, o serviço competente do ministério responsável pela área laboral remete ao magistrado
do Ministério Público da área da sede da empresa, ou da
sede da comissão coordenadora, uma apreciação fundamentada sobre a legalidade da constituição da comissão
e dos estatutos, ou das suas alterações, bem como cópia
certificada dos documentos referidos, respectivamente, no
n.º 1 ou na alínea a) do n.º 3 do artigo anterior.
2 — É aplicável, com as devidas adaptações, o disposto
no artigo 447.º
SECÇÃO III
Associações sindicais e associações
de empregadores
SUBSECÇÃO I

Disposições preliminares

Artigo 440.º
Direito de associação

1 — Os trabalhadores têm o direito de constituir associações sindicais a todos os níveis para defesa e promoção
dos seus interesses sócio-profissionais.
2 — Os empregadores têm o direito de constituir associações de empregadores a todos os níveis para defesa e
promoção dos seus interesses empresariais.
3 — As associações sindicais abrangem sindicatos, federações, uniões e confederações.
4 — As associações de empregadores abrangem associações, federações, uniões e confederações.
5 — Os estatutos de federações, uniões e confederações
podem admitir a representação directa de trabalhadores
não representados por sindicatos, ou de empregadores não
representados por associações de empregadores.
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Artigo 441.º
Regime subsidiário

1 — As associações sindicais e as associações de empregadores estão sujeitas ao regime geral do direito de
associação em tudo o que não contrarie este Código ou a
natureza específica da respectiva autonomia.
2 — Não são aplicáveis a associações sindicais e a associações de empregadores as normas do regime geral do
direito de associação susceptíveis de determinar restrições
inadmissíveis à respectiva liberdade de organização.
Artigo 442.º

e) Estabelecer relações ou filiar-se, a nível nacional
ou internacional, em organizações, respectivamente, de
trabalhadores ou de empregadores.
2 — As associações sindicais têm, ainda, o direito de
participar nos processos de reestruturação da empresa,
especialmente no respeitante a acções de formação ou
quando ocorra alteração das condições de trabalho.
3 — As associações de empregadores não podem
dedicar-se à produção ou comercialização de bens ou
serviços ou de qualquer modo intervir no mercado, sem
prejuízo do disposto na alínea b) do n.º 1.

Conceitos no âmbito do direito de associação

Artigo 444.º

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

Liberdade de inscrição

a) Sindicato, a associação permanente de trabalhadores para defesa e promoção dos seus interesses sócio-profissionais;
b) Federação, a associação de sindicatos de trabalhadores da mesma profissão ou do mesmo sector de actividade;
c) União, a associação de sindicatos de base regional;
d) Confederação, a associação nacional de sindicatos,
federações e uniões;
e) Secção sindical, o conjunto de trabalhadores de uma
empresa ou estabelecimento filiados no mesmo sindicato;
f) Delegado sindical, o trabalhador eleito para exercer
actividade sindical na empresa ou estabelecimento;
g) Comissão sindical, a organização dos delegados
sindicais do mesmo sindicato na empresa ou estabelecimento;
h) Comissão intersindical, a organização, a nível de
uma empresa, dos delegados das comissões sindicais dos
sindicatos representados numa confederação, que abranja
no mínimo cinco delegados sindicais, ou de todas as comissões sindicais nela existentes.
2 — No âmbito das associações de empregadores, entende-se por:
a) Associação de empregadores, a associação permanente de pessoas, singulares ou colectivas, de direito privado, titulares de uma empresa, que têm habitualmente
trabalhadores ao seu serviço;
b) Federação, a associação de associações de empregadores do mesmo sector de actividade;
c) União, a associação de associações de empregadores
de base regional;
d) Confederação, a associação nacional de associações
de empregadores, federações e uniões.
Artigo 443.º
Direitos das associações

1 — As associações sindicais e as associações de empregadores têm, nomeadamente, o direito de:
a) Celebrar convenções colectivas de trabalho;
b) Prestar serviços de carácter económico e social aos
seus associados;
c) Participar na elaboração da legislação do trabalho;
d) Iniciar e intervir em processos judiciais e em procedimentos administrativos quanto a interesses dos seus
associados, nos termos da lei;

1 — No exercício da liberdade sindical, o trabalhador
tem o direito de, sem discriminação, se inscrever em sindicato que, na área da sua actividade, represente a categoria
respectiva.
2 — Pode manter a qualidade de associado o trabalhador
que deixe de exercer a sua actividade, mas não passe a
exercer outra não representada pelo mesmo sindicato ou
não perca a condição de trabalhador subordinado.
3 — O empregador tem o direito de, sem discriminação,
se inscrever em associação de empregadores que, na área
da sua actividade, o possa representar.
4 — O empresário que não empregue trabalhadores
pode inscrever-se em associação de empregadores, não
podendo, contudo, intervir nas decisões respeitantes a
relações de trabalho.
5 — O trabalhador não pode estar simultaneamente
filiado, a título da mesma profissão ou actividade, em
sindicatos diferentes.
6 — O trabalhador ou o empregador pode desfiliar-se
a todo o tempo, mediante comunicação escrita com a antecedência mínima de 30 dias.
SUBSECÇÃO II

Constituição e organização das associações

Artigo 445.º
Princípios de auto-regulamentação, organização
e gestão democráticas

As associações sindicais e as associações de empregadores regem-se por estatutos e regulamentos por elas
aprovados, elegem livre e democraticamente os titulares
dos corpos sociais e organizam democraticamente a sua
gestão e actividade.
Artigo 446.º
Autonomia e independência das associações

1 — O exercício de cargo de direcção de associação
sindical ou de associação de empregadores é incompatível
com o exercício de qualquer cargo de direcção em partido
político, instituição religiosa ou outra associação relativamente à qual exista conflito de interesses.
2 — É aplicável a associações de empregadores o disposto nos n.os 1, 3 ou 4 do artigo 405.º, com as necessárias
adaptações.
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Artigo 447.º
Constituição, registo e aquisição de personalidade

1 — A associação sindical ou a associação de empregadores constitui-se e aprova os respectivos estatutos mediante deliberação da assembleia constituinte, que pode ser
assembleia de representantes de associados, e adquire personalidade jurídica pelo registo daqueles por parte do serviço
competente do ministério responsável pela área laboral.
2 — O requerimento do registo de associação sindical
ou associação de empregadores, assinado pelo presidente
da mesa da assembleia constituinte, deve ser acompanhado
dos estatutos aprovados e de certidão ou cópia certificada da acta da assembleia, tendo em anexo as folhas de
registo de presenças e respectivos termos de abertura e
encerramento.
3 — Os estatutos de associação sindical ou associação
de empregadores são entregues em documento electrónico,
nos termos de portaria do ministro responsável pela área
laboral.
4 — O serviço competente do ministério responsável
pela área laboral regista os estatutos, após o que:
a) Publica os estatutos no Boletim do Trabalho e Emprego, nos 30 dias posteriores à sua recepção;
b) Remete ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente certidão ou cópia certificada da acta
da assembleia constituinte, dos estatutos e do pedido de
registo, acompanhados de apreciação fundamentada sobre
a legalidade da constituição da associação e dos estatutos,
nos oito dias posteriores à publicação, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
5 — Caso os estatutos contenham disposições contrárias
à lei, o serviço competente, no prazo previsto na alínea b)
do número anterior, notifica a associação para que esta
altere as mesmas, no prazo de 180 dias.
6 — Caso não haja alteração no prazo referido no número anterior, o serviço competente procede de acordo
com o disposto na alínea b) do n.º 4.
7 — A associação sindical ou a associação de empregadores só pode iniciar o exercício das respectivas actividades
após a publicação dos estatutos no Boletim do Trabalho e
Emprego, ou 30 dias após o registo.
8 — Caso a constituição ou os estatutos iniciais da
associação sejam desconformes com a lei imperativa, o
magistrado do Ministério Público no tribunal competente
promove, no prazo de 15 dias a contar da recepção dos documentos a que se refere a alínea b) do n.º 4, a declaração
judicial de extinção da associação ou, no caso de norma
dos estatutos, a sua nulidade, se a matéria for regulada
por lei imperativa ou se a regulamentação da mesma não
for essencial ao funcionamento da associação.
9 — Na situação referida no número anterior, o serviço
competente do ministério responsável pela área laboral,
em caso de extinção da associação, segue o procedimento
previsto no n.º 3 do artigo 456.º ou, em caso de nulidade
de norma dos estatutos, promove a publicação imediata
de aviso no Boletim do Trabalho e Emprego.
Artigo 448.º

lidade de associação de empregadores, pelo processo definido no artigo anterior, desde que preencha os requisitos
previstos neste Código, e pode perder essa qualidade por
vontade dos associados ou decisão judicial tomada nos
termos do n.º 8 do mesmo artigo.
Artigo 449.º
Alteração de estatutos

1 — A alteração de estatutos fica sujeita a registo e ao
disposto nos n.os 2 a 6 do artigo 447.º, com as necessárias
adaptações.
2 — Caso as alterações dos estatutos da associação
sejam desconformes com lei imperativa, o magistrado do
Ministério Público no tribunal competente promove, no
prazo de 15 dias a contar da recepção dessas alterações,
a declaração judicial de nulidade das mesmas, mantendo-se em vigor os estatutos existentes à data do pedido de
registo.
3 — Na situação referida no número anterior, é aplicado
o n.º 9 do artigo 447.º
4 — As alterações a que se refere o n.º 1 só produzem
efeitos em relação a terceiros após publicação no Boletim
do Trabalho e Emprego ou, na falta desta, 30 dias após
o registo.
Artigo 450.º
Conteúdo dos estatutos

1 — Com os limites dos artigos seguintes, os estatutos
de associação sindical ou associação de empregadores
devem regular:
a) A denominação, a localidade da sede, o âmbito subjectivo, objectivo e geográfico, os fins e a duração, quando
a associação não se constitua por período indeterminado;
b) Os respectivos órgãos, entre os quais deve haver uma
assembleia geral ou uma assembleia de representantes de
associados, um órgão colegial de direcção e um conselho
fiscal, bem como o número de membros e o funcionamento
daqueles;
c) A extinção e consequente liquidação da associação,
bem como o destino do respectivo património.
2 — Os estatutos de associação sindical devem ainda
regular o exercício do direito de tendência.
3 — A denominação deve identificar o âmbito subjectivo, objectivo e geográfico da associação e não pode
confundir-se com a de outra associação existente.
4 — No caso de os estatutos preverem a existência
de uma assembleia de representantes de associados, esta
exerce os direitos previstos na lei para a assembleia geral, cabendo aos estatutos indicar, caso haja mais de uma
assembleia de representantes de associados, a que exerce
os referidos direitos.
5 — Em caso de extinção judicial ou voluntária de associação sindical ou associação de empregadores, os respectivos bens não podem ser distribuídos pelos associados,
excepto quando estes sejam associações.
Artigo 451.º

Aquisição e perda da qualidade de associação
de empregadores

Princípios da organização e da gestão democráticas

A associação de empresários constituída ao abrigo do
regime geral do direito de associação pode adquirir a qua-

1 — No respeito pelos princípios da organização e da
gestão democráticas, as associações sindicais e as asso-
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ciações de empregadores devem reger-se, nomeadamente,
em obediência às seguintes regras:
a) Todo o associado no gozo dos seus direitos tem o
direito de participar na actividade da associação, incluindo
o de eleger e ser eleito para os corpos sociais e ser nomeado
para qualquer cargo associativo, sem prejuízo de poder
haver requisitos de idade e de tempo de inscrição;
b) São asseguradas a igualdade de oportunidades e
imparcialidade no tratamento das listas concorrentes a
eleições para os corpos sociais;
c) O mandato dos membros da direcção não pode ter duração
superior a quatro anos, sendo permitida a reeleição para mandatos sucessivos, salvo disposição estatutária em contrário;
2 — Os estatutos de associação de empregadores podem
atribuir mais de um voto a certos associados, com base em
critérios objectivos, nomeadamente em função da dimensão da empresa, até ao limite de 10 vezes o número de
votos do associado com o menor número de votos.
3 — Os estatutos podem permitir a participação de
membros em mais de um órgão, salvo se um desses órgãos
for o conselho fiscal, não podendo o número daqueles
ultrapassar um terço do total dos membros.
Artigo 452.º
Regime disciplinar

1 — O regime disciplinar aplicável aos associados deve
assegurar o direito de defesa do associado e prever que o procedimento seja escrito e que a sanção de expulsão seja apenas
aplicada em caso de grave violação de deveres fundamentais.
2 — O regime disciplinar da associação de empregadores não pode conter normas que interfiram com a actividade
económica exercida pelos associados.
Artigo 453.º
Impenhorabilidade de bens

1 — São impenhoráveis os bens móveis e imóveis de
associação sindical ou associação de empregadores cuja
utilização seja estritamente indispensável ao seu funcionamento.
2 — O disposto no número anterior não se aplica a bem
imóvel quando se verifiquem as seguintes condições:
a) A aquisição, construção, reconstrução, modificação ou
beneficiação desse bem seja feita mediante recurso a financiamento por terceiros, com garantia real previamente registada;
b) O financiamento por terceiros e as condições de
aquisição sejam objecto de deliberação do órgão estatutariamente competente.
Artigo 454.º
Publicitação dos membros da direcção

1 — O presidente da mesa da assembleia geral deve remeter a identidade dos membros da direcção de associação
sindical ou associação de empregadores, bem como cópia
da acta da assembleia que os elegeu, ao serviço competente
do ministério responsável pela área laboral no prazo de
30 dias após a eleição, para publicação imediata no Boletim
do Trabalho e Emprego.
2 — A identidade dos membros da direcção deve ser
entregue em documento electrónico, nos termos de portaria
do ministro responsável pela área laboral.

Artigo 455.º
Averbamento ao registo

A associação sindical ou associação de empregadores
deve indicar a actualização do endereço da sede, quando
a mesma não conste de alteração dos estatutos, ao serviço
competente do ministério responsável pela área laboral,
o qual procede ao seu averbamento no respectivo registo.
Artigo 456.º
Extinção de associações e cancelamento do registo

1 — Quando a associação sindical ou de empregadores
não tenha requerido a publicação nos termos do n.º 1 do
artigo 454.º da identidade dos membros da direcção num
período de seis anos a contar da publicação anterior, o
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral deve comunicar o facto ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente, o qual promove, no
prazo de 15 dias a contar da recepção dessa comunicação,
a declaração judicial de extinção da associação.
2 — A extinção judicial ou voluntária de associação
sindical ou associação de empregadores deve ser comunicada ao serviço competente do ministério responsável
pela área laboral:
a) Pelo tribunal, mediante cópia da decisão que determine a extinção, transitada em julgado;
b) Pelo presidente da mesa da assembleia geral, mediante certidão ou cópia certificada da acta da assembleia
que delibere a extinção, com as folhas de presenças e
respectivos termos de abertura e encerramento.
3 — O serviço referido no número anterior procede ao
cancelamento do registo dos estatutos da associação em
causa e promove a publicação imediata de aviso no Boletim
do Trabalho e Emprego.
4 — O serviço referido nos números anteriores remete
ao magistrado do Ministério Público no tribunal competente certidão ou cópia certificada da acta da assembleia
que delibere a extinção, acompanhada de apreciação fundamentada sobre a legalidade da deliberação, nos oito dias
posteriores à publicação do aviso.
5 — No caso de a deliberação de extinção da associação
ser desconforme com a lei ou os estatutos, o magistrado do
Ministério Público promove, no prazo de 15 dias a contar da
recepção, a declaração judicial de nulidade da deliberação.
6 — O tribunal comunica a declaração judicial de nulidade da deliberação de extinção da associação, transitada
em julgado, ao serviço referido nos números anteriores,
o qual revoga o cancelamento e promove a publicação
imediata de aviso no Boletim do Trabalho e Emprego.
7 — A extinção da associação ou a revogação do cancelamento produz efeitos a partir da publicação do respectivo
aviso.
SUBSECÇÃO III

Quotização sindical

Artigo 457.º
Quotização sindical e protecção dos trabalhadores

1 — O trabalhador não pode ser obrigado a pagar quotas
para associação sindical em que não esteja inscrito.
2 — A cobrança e entrega de quotas sindicais pelo empregador não podem implicar para o trabalhador qualquer
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discriminação nem o pagamento de despesas não previstas
na lei ou limitar de qualquer modo a sua liberdade de
trabalho.
3 — O empregador pode proceder ao tratamento informático de dados pessoais dos trabalhadores referentes a filiação
sindical, desde que, nos termos da lei, sejam exclusivamente
utilizados para cobrança e entrega de quotas sindicais.
4 — A associação sindical não pode recusar a passagem
de documento essencial à actividade profissional do trabalhador que seja da sua competência por motivo de falta
de pagamento de quotas.
Artigo 458.º
Cobrança de quotas sindicais

1 — O empregador deve proceder à cobrança e entrega
de quotas sindicais quando o instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável o preveja e o trabalhador
o autorize, ou mediante opção expressa do trabalhador
dirigida ao empregador.
2 — O trabalhador deve formular por escrito e assinar
a declaração de autorização ou de opção referida no número anterior e nela indicar o valor da quota sindical ou
o determinado em percentagem da retribuição a deduzir e
a associação sindical à qual o mesmo deve ser entregue.
3 — A cobrança e entrega de quota sindical implica que
o empregador deduza da retribuição do trabalhador o valor
da quota e o entregue à associação sindical respectiva, até
ao dia 15 do mês seguinte.
4 — A responsabilidade pelas despesas necessárias à
entrega da quota sindical pode ser definida por instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho ou acordo entre
empregador e sindicato ou trabalhador.
5 — O trabalhador pode fazer cessar a cobrança e entrega de quota sindical pelo empregador mediante declaração escrita e assinada que lhe dirija neste sentido.
6 — O trabalhador deve enviar cópias das declarações
previstas nos números anteriores à associação sindical
respectiva.
7 — A declaração de autorização ou de opção do trabalhador de cobrança da quota sindical e a declaração sobre
a cessação deste procedimento produzem efeitos a partir
do mês seguinte ao da sua entrega ao empregador.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a recusa
ou falta de cobrança, pelo empregador, da quota sindical,
através da dedução na retribuição do trabalhador que a
haja autorizado ou decidido.
Artigo 459.º
Crime de retenção de quota sindical

O empregador que retiver e não entregar à associação
sindical a quota sindical cobrada é punido com a pena
prevista para o crime de abuso de confiança.
SUBSECÇÃO IV

Actividade sindical na empresa

Artigo 460.º
Direito a actividade sindical na empresa

Os trabalhadores e os sindicatos têm direito a desenvolver actividade sindical na empresa, nomeadamente através
de delegados sindicais, comissões sindicais e comissões
intersindicais.

Artigo 461.º
Reunião de trabalhadores no local de trabalho

1 — Os trabalhadores podem reunir-se no local de trabalho, mediante convocação por um terço ou 50 trabalhadores
do respectivo estabelecimento, ou pela comissão sindical
ou intersindical:
a) Fora do horário de trabalho da generalidade dos trabalhadores, sem prejuízo do normal funcionamento de
turnos ou de trabalho suplementar;
b) Durante o horário de trabalho da generalidade dos
trabalhadores até um período máximo de quinze horas por
ano, que conta como tempo de serviço efectivo, desde que
seja assegurado o funcionamento de serviços de natureza
urgente e essencial.
2 — É aplicável à realização de reunião referida no
número anterior o disposto no artigo 420.º, com as necessárias adaptações.
3 — Os membros de direcção de associações sindicais
representativas dos trabalhadores que não trabalhem na
empresa podem participar na reunião, mediante comunicação dos promotores ao empregador com a antecedência
mínima de seis horas.
4 — O empregador que proíba reunião de trabalhadores
no local de trabalho ou o acesso de membro de direcção
de associação sindical a instalações de empresa onde decorra reunião de trabalhadores comete contra-ordenação
muito grave.
Artigo 462.º
Eleição, destituição ou cessação de funções
de delegado sindical

1 — O delegado sindical é eleito e destituído nos termos
dos estatutos do respectivo sindicato, por voto directo e
secreto.
2 — O mandato do delegado sindical não pode ter duração superior a quatro anos.
3 — Podem constituir-se comissões sindicais na empresa ou estabelecimento e comissões intersindicais na
empresa, de acordo com as alíneas g) e h) do n.º 1 do
artigo 442.º
4 — A direcção do sindicato comunica por escrito ao
empregador a identidade de cada delegado sindical, bem
como dos que fazem parte de comissão sindical ou intersindical, e promove a afixação da comunicação nos locais
reservados a informação sindical.
5 — O disposto no número anterior é aplicável em
caso de destituição ou cessação de funções de delegado
sindical.
Artigo 463.º
Número de delegados sindicais

1 — O número máximo de delegados sindicais que
beneficiam do regime de protecção previsto neste Código
é determinado da seguinte forma:
a) Em empresa com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, um;
b) Em empresa com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados, dois;
c) Em empresa com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados, três;
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d) Em empresa com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados, seis;
e) Em empresa com 500 ou mais trabalhadores sindicalizados, o número resultante da seguinte fórmula:
6 + [(n - 500): 200]
2 — Para efeito da alínea e) do número anterior, n é o
número de trabalhadores sindicalizados.
3 — O resultado apurado nos termos da alínea e) do
número anterior é arredondado para a unidade imediatamente superior.
Artigo 464.º
Direito a instalações

1 — O empregador deve pôr à disposição dos delegados
sindicais que o requeiram um local apropriado ao exercício
das suas funções, no interior da empresa ou na sua proximidade, disponibilizado a título permanente em empresa
ou estabelecimento com 150 ou mais trabalhadores.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 465.º
Afixação e distribuição de informação sindical

1 — O delegado sindical tem o direito de afixar, nas
instalações da empresa e em local apropriado disponibilizado pelo empregador, convocatórias, comunicações,
informações ou outros textos relativos à vida sindical e aos
interesses sócio-profissionais dos trabalhadores, bem como
proceder à sua distribuição, sem prejuízo do funcionamento
normal da empresa.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 466.º
Informação e consulta de delegado sindical

1 — O delegado sindical tem direito a informação e
consulta sobre as seguintes matérias, além de outras referidas na lei ou em convenção colectiva:
a) Evolução recente e provável evolução futura da actividade da empresa ou do estabelecimento e da sua situação
económica;
b) Situação, estrutura e provável evolução do emprego
na empresa ou no estabelecimento e eventuais medidas
preventivas, nomeadamente quando se preveja a diminuição do número de trabalhadores;
c) Decisão susceptível de desencadear mudança substancial na organização do trabalho ou nos contratos de
trabalho.
2 — É aplicável à informação e consulta de delegados
sindicais o disposto nos n.os 1, 2, 4, 5, 6 e 7 do artigo 427.º
3 — O disposto no presente artigo não é aplicável a
microempresa ou a pequena empresa.
Artigo 467.º
Crédito de horas de delegado sindical

1 — O delegado sindical tem direito, para o exercício
das suas funções, a um crédito de cinco horas por mês,

ou oito horas por mês se fizer parte de comissão intersindical.
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
SUBSECÇÃO V

Membro de direcção de associação sindical

Artigo 468.º
Crédito de horas e faltas de membro de direcção

1 — Para o exercício das suas funções, o membro de
direcção de associação sindical tem direito a crédito de
horas correspondente a quatro dias de trabalho por mês
e a faltas justificadas, nos termos dos números seguintes.
2 — Sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, em cada empresa, o
número máximo de membros de direcção de associação
sindical com direito a crédito de horas e a faltas justificadas sem limitação de número é determinado da seguinte
forma:
a) Em empresa com menos de 50 trabalhadores sindicalizados, um;
b) Em empresa com 50 a 99 trabalhadores sindicalizados,
dois;
c) Em empresa com 100 a 199 trabalhadores sindicalizados, três;
d) Em empresa com 200 a 499 trabalhadores sindicalizados, quatro;
e) Em empresa com 500 a 999 trabalhadores sindicalizados,
seis;
f) Em empresa com 1000 a 1999 trabalhadores sindicalizados, sete;
g) Em empresa com 2000 a 4999 trabalhadores sindicalizados, oito;
h) Em empresa com 5000 a 9999 trabalhadores sindicalizados, 10;
i) Em empresa com 10 000 ou mais trabalhadores
sindicalizados, 12.
3 — No caso de membro de direcção de federação,
união ou confederação, a aplicação da fórmula referida no
número anterior tem em conta o número de trabalhadores
filiados nas associações que fazem parte dessa estrutura.
4 — O trabalhador que seja membro de direcção de mais
de uma associação sindical não tem direito a cumulação
de crédito de horas.
5 — Os membros de direcção que excedam o número
máximo calculado nos termos dos números anteriores têm
direito a faltas justificadas até ao limite de 33 por ano.
6 — A direcção da associação sindical deve comunicar
ao empregador, até 15 de Janeiro de cada ano e nos 15 dias
posteriores a qualquer alteração da sua composição, a identidade dos membros a quem se aplica o disposto no n.º 2.
7 — A direcção da associação sindical pode atribuir
crédito de horas a outro membro da mesma, desde que não
ultrapasse o montante global atribuído nos termos dos n.os 1
e 2 e informe o empregador da alteração da repartição do
crédito com a antecedência mínima de 15 dias.
8 — Quando as faltas justificadas se prolongarem efectiva ou previsivelmente para além de um mês, aplica-se
o regime da suspensão do contrato de trabalho por facto
respeitante ao trabalhador, sem prejuízo do disposto em
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho apli-
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cável, que preveja funções sindicais a tempo inteiro ou
outras situações específicas, relativamente ao direito à
retribuição de trabalhador.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.

c) Diários das Assembleias Regionais, tratando-se de
legislação a aprovar pelas Assembleias Legislativas das
regiões autónomas;
d) Jornal Oficial, tratando-se de legislação a aprovar
por Governo Regional.

CAPÍTULO II

2 — As separatas referidas no número anterior contêm,
obrigatoriamente:

Participação na elaboração de legislação
do trabalho
Artigo 469.º
Noção de legislação do trabalho

1 — Entende-se por legislação do trabalho a que regula
os direitos e obrigações dos trabalhadores e empregadores,
enquanto tais, e as suas organizações.
2 — São considerados legislação do trabalho os diplomas que regulam, nomeadamente, as seguintes matérias:
a) Contrato de trabalho;
b) Direito colectivo de trabalho;
c) Segurança e saúde no trabalho;
d) Acidentes de trabalho e doenças profissionais;
e) Formação profissional;
f) Processo do trabalho.
3 — Considera-se igualmente matéria de legislação do
trabalho a aprovação para ratificação de convenções da
Organização Internacional do Trabalho.

a) O texto integral das propostas ou projectos, com os
respectivos números;
b) A designação sintética da matéria da proposta ou
projecto;
c) O prazo para apreciação pública.
3 — A Assembleia da República, o Governo da República, a Assembleia Legislativa de região autónoma ou
o Governo Regional faz anunciar, através dos órgãos de
comunicação social, a publicação da separata e a designação das matérias que se encontram em fase de apreciação
pública.
Artigo 473.º
Prazo de apreciação pública

1 — O prazo de apreciação pública não pode ser inferior
a 30 dias.
2 — O prazo pode ser reduzido para 20 dias, a título
excepcional e por motivo de urgência devidamente justificado no acto que determina a publicação.
Artigo 474.º

Artigo 470.º

Pareceres e audições das organizações representativas

Precedência de discussão

1 — Durante o prazo de apreciação pública, as entidades
referidas no artigo 470.º podem pronunciar-se sobre o projecto ou proposta e solicitar audição oral à Assembleia da
República, ao Governo da República, à Assembleia Legislativa de região autónoma ou ao Governo Regional, nos termos da regulamentação própria de cada um destes órgãos.
2 — O parecer da entidade que se pronuncia deve conter:

Qualquer projecto ou proposta de lei, projecto de decreto-lei ou projecto ou proposta de decreto regional relativo a
legislação do trabalho só pode ser discutido e votado pela
Assembleia da República, pelo Governo da República,
pelas Assembleias Legislativas das regiões autónomas
e pelos Governos Regionais depois de as comissões de
trabalhadores ou as respectivas comissões coordenadoras,
as associações sindicais e as associações de empregadores
se terem podido pronunciar sobre ele.
Artigo 471.º
Participação da Comissão Permanente
de Concertação Social

A Comissão Permanente de Concertação Social pode
pronunciar-se sobre qualquer projecto ou proposta de legislação do trabalho, podendo ser convocada por decisão
do presidente mediante requerimento de qualquer dos seus
membros.
Artigo 472.º
Publicação de projectos e propostas

a) Identificação do projecto ou proposta;
b) Identificação da comissão de trabalhadores, comissão coordenadora, associação sindical ou associação de
empregadores que se pronuncia;
c) Âmbito subjectivo, objectivo e geográfico ou, tratando-se de comissão de trabalhadores ou comissão coordenadora, o sector de actividade e a área geográfica da
empresa ou empresas;
d) Número de trabalhadores ou de empregadores representados;
e) Data, assinatura de quem legalmente represente a
entidade ou de todos os seus membros e carimbo da mesma.
Artigo 475.º
Resultado de apreciação pública

1 — Para efeitos do disposto no artigo 470.º, os projectos e propostas são publicados em separata das seguintes
publicações oficiais:

1 — As posições das entidades que se pronunciam em
pareceres ou audições são tidas em conta pelo legislador
como elementos de trabalho.
2 — O resultado da apreciação pública consta:

a) Diário da Assembleia da República, tratando-se de
legislação a aprovar pela Assembleia da República;
b) Boletim do Trabalho e Emprego, tratando-se de legislação a aprovar pelo Governo da República;

a) De preâmbulo de decreto-lei ou de decreto regional;
b) De relatório anexo a parecer de comissão especializada da Assembleia da República ou da Assembleia Legislativa de região autónoma.
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SUBTÍTULO II
Instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho

b) O maior número das entidades referidas;
c) Qualquer das entidades referidas.

SECÇÃO I

3 — Caso constate a existência de disposição ilegal
na matéria em causa, o magistrado do Ministério Público
promove, no prazo de 15 dias, a declaração judicial da
nulidade dessas disposições.
4 — A decisão judicial que declare a nulidade de disposição é remetida pelo tribunal ao serviço competente
do ministério responsável pela área laboral, para efeito de
publicação no Boletim do Trabalho e Emprego.

Disposições gerais sobre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho

Artigo 480.º

Artigo 476.º

Publicidade de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho aplicável

CAPÍTULO I
Princípios gerais relativos a instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho

Princípio do tratamento mais favorável

As disposições de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho só podem ser afastadas por contrato de
trabalho quando este estabeleça condições mais favoráveis
para o trabalhador.
Artigo 477.º
Forma de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho

O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
reveste a forma escrita, sob pena de nulidade.

1 — O empregador deve afixar em local apropriado da
empresa a indicação de instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho aplicáveis.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
SECÇÃO II
Concorrência de instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho

Artigo 481.º

Artigo 478.º

Preferência de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial vertical

Limites do conteúdo de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho

O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho
negocial de um sector de actividade afasta a aplicação de
instrumento da mesma natureza cujo âmbito se define
por profissão ou profissões relativamente àquele sector
de actividade.

1 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho não pode:
a) Contrariar norma legal imperativa;
b) Regulamentar actividades económicas, nomeadamente períodos de funcionamento, regime fiscal, formação
dos preços e exercício da actividade de empresas de trabalho temporário, incluindo o contrato de utilização;
c) Conferir eficácia retroactiva a qualquer cláusula que
não seja de natureza pecuniária.
2 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho pode instituir regime complementar contratual
que atribua prestações complementares do subsistema previdencial na parte não coberta por este, nos termos da lei.
Artigo 479.º
Apreciação relativa à igualdade e não discriminação

1 — No prazo de 30 dias a contar da publicação de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial
ou decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória
ou necessária, o serviço competente do ministério responsável pela área laboral procede à apreciação fundamentada
da legalidade das suas disposições em matéria de igualdade
e não discriminação e, caso existam disposições discriminatórias, envia a apreciação ao magistrado do Ministério
Público junto do tribunal competente.
2 — Para efeito do número anterior, considera-se competente, pela ordem a seguir indicada, o tribunal em cuja
área tenham sede:
a) Todas as associações sindicais e associações de empregadores ou empresas celebrantes da convenção colectiva;

Artigo 482.º
Concorrência entre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho negociais

1 — Sempre que exista concorrência entre instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho negociais, são
observados os seguintes critérios de preferência:
a) O acordo de empresa afasta a aplicação do acordo
colectivo ou do contrato colectivo;
b) O acordo colectivo afasta a aplicação do contrato
colectivo.
2 — Nos outros casos, os trabalhadores da empresa
em relação aos quais se verifica a concorrência escolhem
o instrumento aplicável, por maioria, no prazo de 30 dias
a contar da entrada em vigor do instrumento de publicação mais recente, comunicando a escolha ao empregador
interessado e ao serviço com competência inspectiva do
ministério responsável pela área laboral.
3 — Na ausência de escolha pelos trabalhadores, é aplicável:
a) O instrumento de publicação mais recente;
b) Sendo os instrumentos em concorrência publicados
na mesma data, o que regular a principal actividade da
empresa.
4 — A deliberação prevista no n.º 2 é irrevogável até ao
termo da vigência do instrumento adoptado.
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5 — Os critérios de preferência previstos no n.º 1 podem ser afastados por instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial, designadamente através
de cláusula de articulação entre convenções colectivas de
diferente nível, nomeadamente interconfederal, sectorial
ou de empresa.
Artigo 483.º
Concorrência entre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho não negociais

1 — Sempre que exista concorrência entre instrumentos
de regulamentação colectiva de trabalho não negociais, são
observados os seguintes critérios de preferência:
a) A decisão de arbitragem obrigatória afasta a aplicação
de outro instrumento;
b) A portaria de extensão afasta a aplicação de portaria
de condições de trabalho.
2 — Em caso de concorrência entre portarias de extensão aplica-se o previsto nos n.os 2 a 4 do artigo anterior, relativamente às convenções colectivas objecto de extensão.
Artigo 484.º
Concorrência entre instrumentos de regulamentação
colectiva de trabalho negociais e não negociais

A entrada em vigor de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho negocial afasta a aplicação, no respectivo âmbito, de anterior instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho não negocial.
CAPÍTULO II
Convenção colectiva
SECÇÃO I
Contratação colectiva

Artigo 485.º
Promoção da contratação colectiva

O Estado deve promover a contratação colectiva, de
modo que as convenções colectivas sejam aplicáveis ao
maior número de trabalhadores e empregadores.
Artigo 486.º
Proposta negocial

1 — O processo de negociação inicia-se com a apresentação à outra parte de proposta de celebração ou de revisão
de uma convenção colectiva.
2 — A proposta deve revestir forma escrita, ser devidamente fundamentada e conter os seguintes elementos:
a) Designação das entidades que a subscrevem em nome
próprio ou em representação de outras;
b) Indicação da convenção que se pretende rever, sendo
caso disso, e respectiva data de publicação.
Artigo 487.º
Resposta à proposta

1 — A entidade destinatária da proposta deve responder,
de forma escrita e fundamentada, nos 30 dias seguintes à

recepção daquela, salvo se houver prazo convencionado
ou prazo mais longo indicado pelo proponente.
2 — Em caso de proposta de revisão de uma convenção colectiva, a entidade destinatária pode recusar-se a
negociar antes de decorrerem seis meses de vigência da
convenção, devendo informar o proponente no prazo de
10 dias úteis.
3 — A resposta deve exprimir uma posição relativa a
todas as cláusulas da proposta, aceitando, recusando ou
contrapropondo.
4 — Em caso de falta de resposta ou de contraproposta,
no prazo a que se refere o n.º 1 e nos termos do n.º 3, o
proponente pode requerer a conciliação.
5 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 ou 3.
Artigo 488.º
Prioridade em matéria negocial

1 — As partes devem, sempre que possível, atribuir
prioridade à negociação da retribuição e da duração e
organização do tempo de trabalho, tendo em vista o ajuste
do acréscimo global de encargos daí resultante, bem como
à segurança e saúde no trabalho.
2 — A inviabilidade de acordo inicial sobre as matérias
referidas no número anterior não justifica a ruptura de
negociação.
Artigo 489.º
Boa fé na negociação

1 — As partes devem respeitar, no processo de negociação colectiva, o princípio de boa fé, nomeadamente
respondendo com a brevidade possível a propostas e contrapropostas, observando o protocolo negocial, caso exista,
e fazendo-se representar em reuniões e contactos destinados à prevenção ou resolução de conflitos.
2 — Os representantes das associações sindicais e de
empregadores devem, oportunamente, fazer as necessárias
consultas aos trabalhadores e aos empregadores interessados, não podendo, no entanto, invocar tal necessidade para
obter a suspensão ou interrupção de quaisquer actos.
3 — Cada uma das partes deve facultar à outra os elementos ou informações que esta solicitar, na medida em
que tal não prejudique a defesa dos seus interesses.
4 — Não pode ser recusado, no decurso de processo de
negociação de acordo colectivo e de empresa, o fornecimento dos relatórios e contas de empresas já publicados
e o número de trabalhadores, por categoria profissional,
que se situem no âmbito de aplicação do acordo a celebrar.
5 — Comete contra-ordenação grave a associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador
que não se faça representar em reunião convocada nos
termos do n.º 1.
Artigo 490.º
Apoio técnico da Administração

1 — Na preparação da proposta negocial e da respectiva
resposta, bem como durante as negociações, os serviços
competentes dos ministérios responsáveis pela área laboral
e pela área de actividade fornecem às partes a informação
necessária de que dispõem e que estas solicitem.
2 — As partes devem enviar as propostas e respostas,
com a respectiva fundamentação, ao ministério responsável
pela área laboral nos 15 dias seguintes à sua apresentação.
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SECÇÃO II
Celebração e conteúdo

Artigo 491.º
Representantes de entidades celebrantes

1 — A convenção colectiva é assinada pelos representantes das entidades celebrantes.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se representantes:
a) Os membros de direcção de associação sindical ou
associação de empregadores, com poderes para contratar;
b) Os gerentes, administradores ou directores com poderes para contratar;
c) No caso de empresa do sector empresarial do Estado,
os membros do conselho de gerência ou órgão equiparado,
com poderes para contratar;
d) As pessoas titulares de mandato escrito com poderes para contratar, conferido por associação sindical ou
associação de empregadores, nos termos dos respectivos
estatutos, ou por empregador.
3 — Sem prejuízo da possibilidade de delegação noutras
associações sindicais, a associação sindical pode conferir a
estrutura de representação colectiva dos trabalhadores na
empresa poderes para, relativamente aos seus associados,
contratar com empresa com, pelo menos, 500 trabalhadores.
4 — A revogação do mandato só é eficaz após comunicação à outra parte, por escrito e até à assinatura da
convenção colectiva.
Artigo 492.º
Conteúdo de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva deve indicar:
a) Designação das entidades celebrantes;
b) Nome e qualidade em que intervêm os representantes
das entidades celebrantes;
c) Âmbito do sector de actividade, profissional e geográfico de aplicação, excepto tratando-se de revisão que
não altere o âmbito da convenção revista;
d) Data de celebração;
e) Convenção revista e respectiva data de publicação,
se for o caso;
f) Valores expressos de retribuição base para todas as
profissões e categorias profissionais, caso tenham sido
acordados;
g) Estimativa dos números de empregadores e de trabalhadores abrangidos pela convenção.
2 — A convenção colectiva deve regular:
a) As relações entre as entidades celebrantes, em particular quanto à verificação do cumprimento da convenção
e a meios de resolução de conflitos colectivos decorrentes
da sua aplicação ou revisão;
b) As acções de formação profissional, tendo presentes
as necessidades do trabalhador e do empregador;
c) As condições de prestação do trabalho relativas à
segurança e saúde;
d) Medidas que visem a efectiva aplicação do princípio
da igualdade e não discriminação;

e) Outros direitos e deveres dos trabalhadores e dos
empregadores, nomeadamente retribuição base para todas
as profissões e categorias profissionais;
f) Os processos de resolução dos litígios emergentes de
contratos de trabalho, nomeadamente através de conciliação, mediação ou arbitragem;
g) A definição de serviços necessários à segurança e
manutenção de equipamentos e instalações, de serviços
mínimos indispensáveis para ocorrer à satisfação de necessidades sociais impreteríveis, caso a actividade dos
empregadores abrangidos satisfaça necessidades sociais
impreteríveis, bem como dos meios necessários para os
assegurar em situação de greve;
h) Os efeitos decorrentes da convenção em caso de
caducidade, relativamente aos trabalhadores abrangidos
por aquela, até à entrada em vigor de outro instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho.
3 — A convenção colectiva deve prever a constituição e
regular o funcionamento de comissão paritária com competência para interpretar e integrar as suas cláusulas.
4 — A convenção colectiva pode prever que o trabalhador, para efeito da escolha prevista no artigo 497.º, pague
um montante nela estabelecido às associações sindicais
envolvidas, a título de comparticipação nos encargos da
negociação.
Artigo 493.º
Comissão paritária

1 — A comissão paritária a que se refere o n.º 3 do artigo
anterior é formada por igual número de representantes das
entidades celebrantes.
2 — A comissão paritária só pode deliberar desde que
esteja presente metade dos representantes de cada parte.
3 — A deliberação tomada por unanimidade é depositada e publicada nos mesmos termos da convenção colectiva e considera-se para todos os efeitos como integrando
a convenção a que respeita.
4 — A deliberação tomada por unanimidade, uma vez
publicada, é aplicável no âmbito de portaria de extensão
da convenção.
SECÇÃO III
Depósito de convenção colectiva

Artigo 494.º
Procedimento do depósito de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva é entregue, para depósito,
ao serviço competente do ministério responsável pela área
laboral.
2 — A terceira revisão parcial consecutiva de uma convenção deve ser acompanhada de texto consolidado assinado nos mesmos termos, o qual, em caso de divergência,
prevalece sobre os textos a que se refere.
3 — A convenção e o texto consolidado são entregues
em documento electrónico, nos termos de portaria do ministro responsável pela área laboral.
4 — O depósito depende de a convenção satisfazer os
seguintes requisitos:
a) Ser celebrada por quem tenha capacidade para o
efeito;
b) Ser acompanhada de títulos comprovativos da representação das entidades celebrantes, no caso referido
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na alínea d) do n.º 2 do artigo 491.º, emitidos por quem
possa vincular as associações sindicais e as associações de
empregadores ou os empregadores celebrantes;
c) Obedecer ao disposto no n.º 1 do artigo 492.º;
d) Ser acompanhada de texto consolidado, sendo caso
disso;
e) Obedecer ao disposto no n.º 3, bem como o texto
consolidado, sendo caso disso.

2 — A aplicação da convenção nos termos do n.º 1
mantém-se até ao final da sua vigência, sem prejuízo do
disposto no número seguinte.
3 — No caso de a convenção colectiva não ter prazo de
vigência, os trabalhadores são abrangidos durante o prazo
mínimo de um ano.
4 — O trabalhador pode revogar a escolha, sendo neste
caso aplicável o disposto no n.º 4 do artigo anterior.

5 — O pedido de depósito deve ser decidido no prazo
de 15 dias a contar da recepção da convenção pelo serviço
competente.
6 — A recusa fundamentada do depósito é imediatamente notificada às partes, sendo devolvidos a convenção
colectiva, o texto consolidado e os títulos comprovativos
da representação.
7 — Considera-se depositada a convenção cujo pedido
de depósito não seja decidido no prazo referido no n.º 5.

Artigo 498.º

Artigo 495.º
Alteração de convenção antes da decisão
sobre o depósito

1 — Enquanto o pedido de depósito não for decidido, as
partes podem efectuar, por acordo, qualquer alteração formal ou substancial da convenção entregue para esse efeito.
2 — A alteração referida no n.º 1 interrompe o prazo de
depósito referido no n.º 5 do artigo anterior.
SECÇÃO IV
Âmbito pessoal de convenção colectiva

Artigo 496.º
Princípio da filiação

1 — A convenção colectiva obriga o empregador que
a subscreve ou filiado em associação de empregadores
celebrante, bem como os trabalhadores ao seu serviço que
sejam membros de associação sindical celebrante.
2 — A convenção celebrada por união, federação ou
confederação obriga os empregadores e os trabalhadores
filiados, respectivamente, em associações de empregadores
ou sindicatos representados por aquela organização quando
celebre em nome próprio, nos termos dos respectivos estatutos, ou em conformidade com os mandatos a que se
refere o n.º 2 do artigo 491.º
3 — A convenção abrange trabalhadores e empregadores filiados em associações celebrantes no início do
processo negocial, bem como os que nelas se filiem durante
a vigência da mesma.
4 — Caso o trabalhador, o empregador ou a associação
em que algum deles esteja inscrito se desfilie de entidade
celebrante, a convenção continua a aplicar-se até ao final
do prazo de vigência que dela constar ou, não prevendo
prazo de vigência, durante um ano ou, em qualquer caso,
até à entrada em vigor de convenção que a reveja.
Artigo 497.º
Escolha de convenção aplicável

1 — Caso sejam aplicáveis, no âmbito de uma empresa,
uma ou mais convenções colectivas ou decisões arbitrais,
o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação
sindical pode escolher qual daqueles instrumentos lhe
passa a ser aplicável.

Aplicação de convenção em caso de transmissão
de empresa ou estabelecimento

1 — Em caso de transmissão, por qualquer título, da titularidade de empresa ou estabelecimento ou ainda de parte
de empresa ou estabelecimento que constitua uma unidade
económica, o instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que vincula o transmitente é aplicável ao adquirente até ao termo do respectivo prazo de vigência ou no
mínimo durante 12 meses a contar da transmissão, salvo se
entretanto outro instrumento de regulamentação colectiva
de trabalho negocial passar a aplicar-se ao adquirente.
2 — O disposto no número anterior é aplicável a transmissão, cessão ou reversão da exploração de empresa,
estabelecimento ou unidade económica.
SECÇÃO V
Âmbito temporal de convenção colectiva

Artigo 499.º
Vigência e renovação de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva vigora pelo prazo ou prazos
que dela constarem e renova-se nos termos nela previstos.
2 — Considera-se que a convenção, caso não preveja
prazo de vigência, vigora pelo prazo de um ano e renova-se
sucessivamente por igual período.
Artigo 500.º
Denúncia de convenção colectiva

1 — Qualquer das partes pode denunciar a convenção
colectiva, mediante comunicação escrita dirigida à outra
parte, acompanhada de proposta negocial global.
2 — Não se considera denúncia a mera proposta de
revisão de convenção, não determinando a aplicação do
regime de sobrevigência e caducidade.
Artigo 501.º
Sobrevigência e caducidade de convenção colectiva

1 — A cláusula de convenção que faça depender a cessação da vigência desta da substituição por outro instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho caduca decorridos
cinco anos sobre a verificação de um dos seguintes factos:
a) Última publicação integral da convenção;
b) Denúncia da convenção;
c) Apresentação de proposta de revisão da convenção
que inclua a revisão da referida cláusula.
2 — Após a caducidade da cláusula referida no número
anterior, ou em caso de convenção que não regule a sua
renovação, aplica-se o disposto nos números seguintes.
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3 — Havendo denúncia, a convenção mantém-se em regime de sobrevigência durante o período em que decorra a
negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem
voluntária, ou no mínimo durante 18 meses.
4 — Decorrido o período referido no número anterior, a
convenção mantém-se em vigor durante 60 dias após qualquer das partes comunicar ao ministério responsável pela
área laboral e à outra parte que o processo de negociação
terminou sem acordo, após o que caduca.
5 — Na ausência de acordo anterior sobre os efeitos decorrentes da convenção em caso de caducidade, o ministro
responsável pela área laboral notifica as partes, dentro do
prazo referido no número anterior, para que, querendo,
acordem esses efeitos, no prazo de 15 dias.
6 — Após a caducidade e até à entrada em vigor de
outra convenção ou decisão arbitral, mantêm-se os efeitos
acordados pelas partes ou, na sua falta, os já produzidos
pela convenção nos contratos de trabalho no que respeita
a retribuição do trabalhador, categoria e respectiva definição, duração do tempo de trabalho e regimes de protecção
social cujos benefícios sejam substitutivos dos assegurados
pelo regime geral de segurança social ou com protocolo
de substituição do Serviço Nacional de Saúde.
7 — Além dos efeitos referidos no número anterior,
o trabalhador beneficia dos demais direitos e garantias
decorrentes da legislação do trabalho.
8 — As partes podem acordar, durante o período de
sobrevigência, a prorrogação da vigência da convenção
por um período determinado, ficando o acordo sujeito a
depósito e publicação.
9 — O acordo sobre os efeitos decorrentes da convenção
em caso de caducidade está sujeito a depósito e publicação.

precedente, salvo se forem expressamente ressalvados
pelas partes na nova convenção.

Artigo 502.º

Disposições comuns sobre arbitragem de conflitos
colectivos de trabalho

Cessação da vigência de convenção colectiva

1 — A convenção colectiva pode cessar:
a) Mediante revogação por acordo das partes;
b) Por caducidade, nos termos do artigo anterior.
2 — Aplicam-se à revogação as regras referentes ao
depósito e à publicação de convenção colectiva.
3 — A revogação prejudica os direitos decorrentes da
convenção, salvo se na mesma forem expressamente ressalvados pelas partes.
4 — O serviço competente do ministério responsável
pela área laboral procede à publicação no Boletim do Trabalho e Emprego de aviso sobre a data da cessação da
vigência de convenção colectiva, nos termos do artigo
anterior.

CAPÍTULO III
Acordo de adesão
Artigo 504.º
Adesão a convenção colectiva ou a decisão arbitral

1 — A associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador pode aderir a convenção colectiva
ou a decisão arbitral em vigor.
2 — A adesão opera-se por acordo entre a entidade
interessada e aquela ou aquelas que se lhe contraporiam
na negociação da convenção, se nela tivesse participado.
3 — Da adesão não pode resultar modificação do conteúdo da convenção ou da decisão arbitral, ainda que destinada a aplicar-se somente no âmbito da entidade aderente.
4 — Ao acordo de adesão aplicam-se as regras referentes ao depósito e à publicação de convenção colectiva.
CAPÍTULO IV
Arbitragem
SECÇÃO I
Disposições comuns sobre arbitragem

Artigo 505.º

1 — As regras sobre conteúdo obrigatório e depósito de
convenção colectiva aplicam-se à decisão arbitral, com as
necessárias adaptações.
2 — Os árbitros enviam o texto da decisão arbitral às
partes e ao serviço competente do ministério responsável
pela área laboral, para efeitos de depósito e publicação,
no prazo de cinco dias a contar da decisão.
3 — A decisão arbitral produz os efeitos da convenção
colectiva.
4 — O regime geral da arbitragem voluntária é subsidiariamente aplicável.
SECÇÃO II
Arbitragem voluntária

Artigo 503.º

Artigo 506.º

Sucessão de convenções colectivas

Admissibilidade da arbitragem voluntária

1 — A convenção colectiva posterior revoga integralmente a convenção anterior, salvo nas matérias expressamente ressalvadas pelas partes.
2 — A mera sucessão de convenções colectivas não
pode ser invocada para diminuir o nível de protecção global
dos trabalhadores.
3 — Os direitos decorrentes de convenção só podem ser
reduzidos por nova convenção de cujo texto conste, em termos expressos, o seu carácter globalmente mais favorável.
4 — No caso previsto no número anterior, a nova convenção prejudica os direitos decorrentes de convenção

A todo o tempo, as partes podem acordar em submeter
a arbitragem as questões laborais resultantes, nomeadamente, da interpretação, integração, celebração ou revisão
de convenção colectiva.
Artigo 507.º
Funcionamento da arbitragem voluntária

1 — A arbitragem voluntária rege-se por acordo das
partes ou, na sua falta, pelo disposto nos números seguintes.
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2 — A arbitragem é realizada por três árbitros, sendo dois
nomeados, um por cada parte, e o terceiro escolhido por aqueles.
3 — As partes informam o serviço competente do ministério responsável pela área laboral do início e do termo
do procedimento.
4 — Os árbitros podem ser assistidos por peritos e têm
o direito de obter das partes, do ministério responsável
pela área laboral e do ministério responsável pela área de
actividade a informação disponível de que necessitem.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a não nomeação de árbitro nos termos do n.º 2 e constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no n.º 3.
SECÇÃO III
Arbitragem obrigatória

Artigo 508.º
Admissibilidade de arbitragem obrigatória

1 — O conflito resultante de celebração de convenção
colectiva pode ser dirimido por arbitragem obrigatória:
a) Tratando-se de primeira convenção, a requerimento
de qualquer das partes, desde que tenha havido negociações prolongadas e infrutíferas, conciliação ou mediação
frustrada e não tenha sido possível dirimir o conflito por
meio de arbitragem voluntária, em virtude de má-fé negocial da outra parte, ouvida a Comissão Permanente de
Concertação Social;
b) Havendo recomendação nesse sentido da Comissão
Permanente de Concertação Social, com voto favorável da
maioria dos membros representantes dos trabalhadores e
dos empregadores;
c) Por iniciativa do ministro responsável pela área laboral, ouvida a Comissão Permanente de Concertação Social,
quando estejam em causa serviços essenciais destinados a
proteger a vida, a saúde e a segurança das pessoas.
2 — O disposto nas alíneas b) e c) do número anterior é
aplicável no caso de revisão de convenção colectiva.
Artigo 509.º
Determinação de arbitragem obrigatória

1 — A arbitragem obrigatória pode ser determinada por
despacho fundamentado do ministro responsável pela área
laboral, atendendo:
a) Ao número de trabalhadores e empregadores afectados pelo conflito;
b) À relevância da protecção social dos trabalhadores
abrangidos;
c) Aos efeitos sociais e económicos do conflito;
d) À posição das partes quanto ao objecto da arbitragem.
2 — O ministro responsável pela área laboral deve ouvir
previamente as partes ou, no caso da alínea a) do n.º 1 do artigo anterior, a contraparte requerida, bem como a entidade
reguladora e de supervisão do sector de actividade em causa.
3 — A audiência da entidade reguladora e de supervisão
deve ser efectuada pela Comissão Permanente de Concertação Social previamente à recomendação prevista na
alínea b) do n.º 1 do artigo anterior, em caso de conflito
entre partes representadas por associações de trabalhadores
e de empregadores com assento na Comissão, se estas o
requererem conjuntamente.

4 — O despacho que determina a arbitragem obrigatória
é imediatamente notificado às partes e ao secretário-geral
do Conselho Económico e Social.
5 — O Código do Procedimento Administrativo é subsidiariamente aplicável.
SECÇÃO IV
Arbitragem necessária

Artigo 510.º
Admissibilidade da arbitragem necessária

Caso, após a caducidade de uma ou mais convenções
colectivas aplicáveis a uma empresa, grupo de empresas
ou sector de actividade, não seja celebrada nova convenção
nos 12 meses subsequentes, e não haja outra convenção
aplicável a pelo menos 50 % dos trabalhadores da mesma
empresa, grupo de empresas ou sector de actividade, pode
ser determinada uma arbitragem necessária.
Artigo 511.º
Determinação de arbitragem necessária

1 — A arbitragem necessária é determinada por despacho fundamentado do ministro responsável pela área
laboral, mediante requerimento de qualquer das partes
nos 12 meses subsequentes ao termo do prazo referido no
artigo anterior.
2 — Para efeitos de verificação do requisito de não existência de outra convenção aplicável a, pelo menos, 50 %
dos trabalhadores da mesma empresa, grupo de empresas
ou sector de actividade, o ministro responsável pela área
laboral promove a publicação imediata, no Boletim do
Trabalho e Emprego, de aviso mencionando o requerimento referido no número anterior para que os interessados
possam deduzir oposição fundamentada, por escrito, no
prazo de 15 dias.
3 — A decisão sobre o requerimento referido no n.º 1
é proferida no prazo de 60 dias a contar da recepção do
mesmo.
4 — Ao despacho referido no n.º 1 são aplicáveis os
n.os 4 e 5 do artigo 509.º
5 — O objecto da arbitragem é definido pelas partes
ou, se estas o não fizerem, pelos árbitros, tendo em consideração as circunstâncias e as posições assumidas pelas
partes sobre o mesmo.
SECÇÃO V
Disposições comuns à arbitragem obrigatória
e à arbitragem necessária

Artigo 512.º
Competência do Conselho Económico e Social

1 — Compete ao presidente do Conselho Económico e
Social participar na constituição das listas de árbitros nos
termos de lei específica.
2 — Compete ao Conselho Económico e Social proceder
em caso de necessidade ao sorteio de árbitros para efeito
de arbitragem obrigatória ou arbitragem necessária.
3 — O Conselho Económico e Social assegura:
a) O pagamento de honorários, despesas de deslocação
e de estada de árbitros e peritos;
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b) O apoio técnico e administrativo necessário ao funcionamento do tribunal arbitral.
Artigo 513.º
Regulamentação da arbitragem obrigatória
e arbitragem necessária

O regime da arbitragem obrigatória e da arbitragem
necessária, no que não é regulado nas secções precedentes,
consta de lei específica.
CAPÍTULO V
Portaria de extensão
Artigo 514.º
Extensão de convenção colectiva ou decisão arbitral

1 — A convenção colectiva ou decisão arbitral em vigor pode ser aplicada, no todo ou em parte, por portaria
de extensão a empregadores e a trabalhadores integrados
no âmbito do sector de actividade e profissional definido
naquele instrumento.
2 — A extensão é possível mediante ponderação de
circunstâncias sociais e económicas que a justifiquem,
nomeadamente a identidade ou semelhança económica e
social das situações no âmbito da extensão e no do instrumento a que se refere.
Artigo 515.º

2 — A portaria de condições de trabalho só pode ser
emitida na falta de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial.
Artigo 518.º
Competência e procedimento para emissão
de portaria de condições de trabalho

1 — São competentes para a emissão de portaria de condições de trabalho o ministro responsável pela área laboral
e o ministro responsável pelo sector de actividade.
2 — Os estudos preparatórios de portaria de condições
de trabalho são assegurados por uma comissão técnica
constituída por despacho do ministro responsável pela
área laboral.
3 — A comissão técnica é formada por membros designados pelos ministros competentes para a emissão da
portaria e inclui, sempre que possível, assessores designados pelos representantes dos trabalhadores e dos empregadores interessados, em número determinado pelo
despacho constitutivo.
4 — A comissão técnica deve elaborar os estudos preparatórios no prazo de 60 dias a contar do despacho que
a constitua.
5 — O ministro responsável pela área laboral pode,
em situações excepcionais, prorrogar o prazo previsto no
número anterior.
6 — O disposto nos n.os 2 a 4 do artigo 516.º é aplicável
à elaboração de portaria de condições de trabalho.

Subsidiariedade

CAPÍTULO VII

A portaria de extensão só pode ser emitida na falta de
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho negocial.
Artigo 516.º

Publicação, entrada em vigor e aplicação

Competência e procedimento para emissão
de portaria de extensão

Publicação e entrada em vigor de instrumento
de regulamentação colectiva de trabalho

1 — Compete ao ministro responsável pela área laboral
a emissão de portaria de extensão, salvo havendo oposição
a esta por motivos de ordem económica, caso em que a
competência é conjunta com a do ministro responsável
pelo sector de actividade.
2 — O ministro responsável pela área laboral manda
publicar o projecto de portaria de extensão no Boletim do
Trabalho e Emprego.
3 — Qualquer pessoa singular ou colectiva que possa
ser, ainda que indirectamente, afectada pela extensão pode
deduzir oposição fundamentada, por escrito, nos 15 dias
seguintes à publicação do projecto.
4 — O Código do Procedimento Administrativo é subsidiariamente aplicável.

1 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho é publicado no Boletim do Trabalho e Emprego
e entra em vigor, após a publicação, nos termos da lei.
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
publicação de portaria de extensão e de portaria de condições de trabalho no Diário da República, da qual depende
a respectiva entrada em vigor.
3 — O instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho que seja objecto de três revisões parciais consecutivas é integralmente republicado.

CAPÍTULO VI

1 — Os destinatários de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho devem proceder de boa fé no seu
cumprimento.
2 — Na aplicação de convenção colectiva ou acordo
de adesão, atende-se às circunstâncias em que as partes
fundamentaram a decisão de contratar.
3 — Quem faltar culposamente ao cumprimento de
obrigação emergente de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho é responsável pelo prejuízo causado,
nos termos gerais.

Portaria de condições de trabalho
Artigo 517.º
Admissibilidade de portaria de condições de trabalho

1 — Quando circunstâncias sociais e económicas o justifiquem, não exista associação sindical ou de empregadores
nem seja possível a portaria de extensão, pode ser emitida
portaria de condições de trabalho.

Artigo 519.º

Artigo 520.º
Aplicação de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho
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Artigo 521.º
Violação de disposição de instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho

1 — A violação de disposição de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho respeitante a uma generalidade de trabalhadores constitui contra-ordenação grave.
2 — A violação de disposição de instrumento de regulamentação colectiva de trabalho constitui, por cada
trabalhador em relação ao qual se verifica a infracção,
contra-ordenação leve.
3 — O disposto no n.º 1 não se aplica se, com base no
n.º 2, forem aplicáveis ao empregador coimas em que o
somatório dos valores mínimos seja igual ou superior ao
quantitativo mínimo da coima aplicável de acordo com
o n.º 1.

SUBTÍTULO III
Conflitos colectivos de trabalho
CAPÍTULO I
Resolução de conflitos colectivos de trabalho

3 — Nos 10 dias seguintes à apresentação do requerimento, o serviço competente verifica a regularidade daquele e convoca as partes para o início da conciliação,
devendo, em caso de revisão de convenção colectiva,
convidar para a conciliação a associação sindical ou de
empregadores participantes no processo de negociação e
não envolvida no requerimento.
4 — A associação sindical ou de empregadores referida
na segunda parte do número anterior deve responder ao
convite no prazo de cinco dias.
5 — As partes convocadas devem comparecer em reunião de conciliação.
6 — A conciliação inicia-se com a definição das matérias sobre as quais vai incidir.
7 — No caso de a conciliação ser efectuada por outra
entidade, as partes devem informar do início e termo respectivos o serviço competente do ministério responsável
pela área laboral.
8 — Comete contra-ordenação grave a associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador que
não se faça representar em reunião para que tenha sido
convocado.
Artigo 525.º
Transformação da conciliação em mediação

SECÇÃO I
Princípio de boa fé

Artigo 522.º
Boa fé

Na pendência de um conflito colectivo de trabalho as
partes devem agir de boa fé.
SECÇÃO II
Conciliação

Artigo 523.º
Admissibilidade e regime da conciliação

1 — O conflito colectivo de trabalho, designadamente
resultante da celebração ou revisão de convenção colectiva,
pode ser resolvido por conciliação.
2 — Na falta de regulamentação convencional, a conciliação rege-se pelo disposto no número seguinte e no
artigo seguinte.
3 — A conciliação pode ter lugar em qualquer altura:
a) Por acordo das partes;
b) Por iniciativa de uma das partes, em caso de falta de
resposta à proposta de celebração ou de revisão de convenção colectiva, ou mediante aviso prévio de oito dias,
por escrito, à outra parte.
Artigo 524.º
Procedimento de conciliação

1 — A conciliação, caso seja requerida, é efectuada pelo
serviço competente do ministério responsável pela área laboral, assessorado, sempre que necessário, pelo serviço competente do ministério responsável pelo sector de actividade.
2 — O requerimento de conciliação deve indicar a situação que a fundamenta e o objecto da mesma, juntando
prova do aviso prévio no caso de ser subscrito por uma
das partes.

A conciliação pode ser transformada em mediação, nos
termos dos artigos seguintes.
SECÇÃO III
Mediação
Artigo 526.º
Admissibilidade e regime da mediação

1 — O conflito colectivo de trabalho, designadamente
resultante da celebração ou revisão de uma convenção
colectiva, pode ser resolvido por mediação.
2 — Na falta de regulamentação convencional, a mediação rege-se pelo disposto no número seguinte e nos
artigos seguintes.
3 — A mediação pode ter lugar:
a) Por acordo das partes, em qualquer altura, nomeadamente no decurso da conciliação;
b) Por iniciativa de uma das partes, um mês após o
início de conciliação, mediante comunicação, por escrito,
à outra parte.
Artigo 527.º
Procedimento de mediação

1 — A mediação, caso seja requerida, é efectuada por
mediador nomeado pelo serviço competente do ministério
responsável pela área laboral, assessorado, sempre que
necessário, pelo serviço competente do ministério responsável pelo sector de actividade.
2 — O requerimento de mediação deve indicar a situação que a fundamenta e o objecto da mesma, juntando
prova da comunicação à outra parte caso seja subscrito
por uma das partes.
3 — Nos 10 dias seguintes à apresentação do requerimento, o serviço competente verifica a regularidade daquele
e nomeia o mediador, dando do facto conhecimento às partes.
4 — Caso a mediação seja requerida por uma das partes, o mediador solicita à outra que se pronuncie sobre o
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objecto da mesma e, em caso de divergência, decide tendo
em consideração a viabilidade da mediação.
5 — Para a elaboração da proposta, o mediador pode
solicitar às partes e a qualquer departamento do Estado os
dados e informações de que estes disponham e que aquele
considere necessários.
6 — As partes devem comparecer em reuniões convocadas pelo mediador.
7 — O mediador deve remeter a proposta às partes no
prazo de 30 dias a contar da sua nomeação e, no decurso do
prazo referido no número seguinte, pode contactar qualquer
das partes em separado, se o considerar conveniente para
a obtenção do acordo.
8 — A aceitação da proposta por qualquer das partes
deve ser comunicada ao mediador no prazo de 10 dias a
contar da sua recepção.
9 — Recebidas as respostas ou decorrido o prazo estabelecido no número anterior, o mediador comunica em
simultâneo a cada uma das partes a aceitação ou recusa
da proposta, no prazo de dois dias.
10 — O mediador deve guardar sigilo sobre as informações recebidas no decurso do procedimento que não
sejam conhecidas da outra parte.
11 — Comete contra-ordenação grave a associação sindical, a associação de empregadores ou o empregador
que não se faça representar em reunião convocada pelo
mediador.
Artigo 528.º
Mediação por outra entidade

1 — As partes podem solicitar ao ministro responsável
pela área laboral, mediante requerimento conjunto, o recurso a uma personalidade constante da lista de árbitros
presidentes para desempenhar as funções de mediador.
2 — Caso o ministro concorde e a personalidade escolhida aceite ser mediador, os correspondentes encargos são
suportados pelo ministério responsável pela área laboral.
3 — No caso de a mediação não ser efectuada pelo
serviço competente do ministério responsável pela área
laboral, este deve ser informado pelas partes dos respectivos início e termo.

2 — Compete aos trabalhadores definir o âmbito de
interesses a defender através da greve.
3 — O direito à greve é irrenunciável.
Artigo 531.º
Competência para declarar a greve

1 — O recurso à greve é decidido por associações sindicais.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a
assembleia de trabalhadores da empresa pode deliberar o
recurso à greve desde que a maioria dos trabalhadores não
esteja representada por associações sindicais, a assembleia
seja convocada para o efeito por 20 % ou 200 trabalhadores, a maioria dos trabalhadores participe na votação e a
deliberação seja aprovada por voto secreto pela maioria
dos votantes.
Artigo 532.º
Representação dos trabalhadores em greve

1 — Os trabalhadores em greve são representados pela
associação ou associações sindicais que decidiram o recurso
à greve ou, no caso referido no n.º 2 do artigo anterior, por
uma comissão de greve, eleita pela mesma assembleia.
2 — As entidades referidas no número anterior podem
delegar os seus poderes de representação.
Artigo 533.º
Piquete de greve

A associação sindical ou a comissão de greve pode
organizar piquetes para desenvolverem actividades tendentes a persuadir, por meios pacíficos, os trabalhadores a
aderirem à greve, sem prejuízo do respeito pela liberdade
de trabalho de não aderentes.
Artigo 534.º
Aviso prévio de greve

Greve

1 — A entidade que decida o recurso à greve deve dirigir
ao empregador, ou à associação de empregadores, e ao
ministério responsável pela área laboral um aviso com a
antecedência mínima de cinco dias úteis ou, em situação
referida no n.º 1 do artigo 537.º, 10 dias úteis.
2 — O aviso prévio de greve deve ser feito por meios
idóneos, nomeadamente por escrito ou através dos meios
de comunicação social.
3 — O aviso prévio deve conter uma proposta de definição de serviços necessários à segurança e manutenção
de equipamento e instalações e, se a greve se realizar em
empresa ou estabelecimento que se destine à satisfação
de necessidades sociais impreteríveis, uma proposta de
serviços mínimos.
4 — Caso os serviços a que se refere o número anterior estejam definidos em instrumento de regulamentação
colectiva de trabalho, este pode determinar que o aviso
prévio não necessita de conter proposta sobre os mesmos
serviços, desde que seja devidamente identificado o respectivo instrumento.

Artigo 530.º

Artigo 535.º

Direito à greve

Proibição de substituição de grevistas

1 — A greve constitui, nos termos da Constituição, um
direito dos trabalhadores.

1 — O empregador não pode, durante a greve, substituir
os grevistas por pessoas que, à data do aviso prévio, não

SECÇÃO IV
Arbitragem

Artigo 529.º
Arbitragem

Os conflitos colectivos de trabalho que não resultem
da celebração ou revisão de convenção colectiva podem
ser dirimidos por arbitragem, nos termos previstos nos
artigos 506.º e 507.º
CAPÍTULO II
Greve e proibição de lock-out
SECÇÃO I
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trabalhavam no respectivo estabelecimento ou serviço
nem pode, desde essa data, admitir trabalhadores para
aquele fim.
2 — A tarefa a cargo de trabalhador em greve não pode,
durante esta, ser realizada por empresa contratada para
esse fim, salvo em caso de incumprimento dos serviços
mínimos necessários à satisfação das necessidades sociais
impreteríveis ou à segurança e manutenção de equipamento
e instalações e na estrita medida necessária à prestação
desses serviços.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos números anteriores.
Artigo 536.º
Efeitos da greve

1 — A greve suspende o contrato de trabalho de trabalhador aderente, incluindo o direito à retribuição e os
deveres de subordinação e assiduidade.
2 — Durante a greve, mantêm-se, além dos direitos,
deveres e garantias das partes que não pressuponham a
efectiva prestação do trabalho, os direitos previstos em
legislação de segurança social e as prestações devidas por
acidente de trabalho ou doença profissional.
3 — O período de suspensão conta-se para efeitos de
antiguidade e não prejudica os efeitos decorrentes desta.
Artigo 537.º
Obrigação de prestação de serviços durante a greve

1 — Em empresa ou estabelecimento que se destine à
satisfação de necessidades sociais impreteríveis, a associação sindical que declare a greve, ou a comissão de greve
no caso referido no n.º 2 do artigo 531.º, e os trabalhadores
aderentes devem assegurar, durante a mesma, a prestação
dos serviços mínimos indispensáveis à satisfação daquelas
necessidades.
2 — Considera-se, nomeadamente, empresa ou estabelecimento que se destina à satisfação de necessidades
sociais impreteríveis o que se integra em algum dos seguintes sectores:
a) Correios e telecomunicações;
b) Serviços médicos, hospitalares e medicamentosos;
c) Salubridade pública, incluindo a realização de funerais;
d) Serviços de energia e minas, incluindo o abastecimento de combustíveis;
e) Abastecimento de águas;
f) Bombeiros;
g) Serviços de atendimento ao público que assegurem
a satisfação de necessidades essenciais cuja prestação incumba ao Estado;
h) Transportes, incluindo portos, aeroportos, estações de
caminho-de-ferro e de camionagem, relativos a passageiros, animais e géneros alimentares deterioráveis e a bens
essenciais à economia nacional, abrangendo as respectivas
cargas e descargas;
i) Transporte e segurança de valores monetários.
3 — A associação sindical que declare a greve, ou a comissão de greve no caso referido no n.º 2 do artigo 531.º, e
os trabalhadores aderentes devem prestar, durante a greve,
os serviços necessários à segurança e manutenção de equipamentos e instalações.

4 — Os trabalhadores afectos à prestação de serviços
referidos nos números anteriores mantêm-se, na estrita
medida necessária a essa prestação, sob a autoridade e
direcção do empregador, tendo nomeadamente direito a
retribuição.
Artigo 538.º
Definição de serviços a assegurar durante a greve

1 — Os serviços previstos nos n.os 1 e 3 do artigo anterior e os meios necessários para os assegurar devem ser
definidos por instrumento de regulamentação colectiva de
trabalho ou por acordo entre os representantes dos trabalhadores e os empregadores abrangidos pelo aviso prévio
ou a respectiva associação de empregadores.
2 — Na ausência de previsão em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou de acordo sobre a
definição dos serviços mínimos previstos no n.º 1 do artigo anterior, o serviço competente do ministério responsável
pela área laboral, assessorado sempre que necessário pelo
serviço competente do ministério responsável pelo sector
de actividade, convoca as entidades referidas no número
anterior para a negociação de um acordo sobre os serviços
mínimos e os meios necessários para os assegurar.
3 — Na negociação de serviços mínimos relativos a
greve substancialmente idêntica a, pelo menos, duas greves
anteriores para as quais a definição de serviços mínimos
por arbitragem tenha igual conteúdo, o serviço referido no
número anterior propõe às partes que aceitem essa mesma
definição, devendo, em caso de rejeição, a mesma constar
da acta da negociação.
4 — No caso referido nos números anteriores, na falta
de acordo nos três dias posteriores ao aviso prévio de
greve, os serviços mínimos e os meios necessários para
os assegurar são definidos:
a) Por despacho conjunto, devidamente fundamentado,
do ministro responsável pela área laboral e do ministro
responsável pelo sector de actividade;
b) Tratando-se de serviço da administração directa ou
indirecta do Estado, de serviços das autarquias locais ou
empresa do sector empresarial do Estado, por tribunal
arbitral, constituído nos termos de lei específica sobre
arbitragem obrigatória.
5 — A definição dos serviços mínimos deve respeitar
os princípios da necessidade, da adequação e da proporcionalidade.
6 — O despacho e a decisão do tribunal arbitral previstos no número anterior produzem efeitos imediatamente
após a sua notificação às entidades a que se refere o n.º 1
e devem ser afixados nas instalações da empresa, estabelecimento ou serviço, em locais destinados à informação
dos trabalhadores.
7 — Os representantes dos trabalhadores em greve devem designar os trabalhadores que ficam adstritos à prestação dos serviços mínimos definidos e informar do facto
o empregador, até vinte e quatro horas antes do início do
período de greve ou, se não o fizerem, deve o empregador
proceder a essa designação.
Artigo 539.º
Termo da greve

A greve termina por acordo entre as partes, por deliberação de entidade que a tenha declarado ou no final do
período para o qual foi declarada.

1026

Diário da República, 1.ª série — N.º 30 — 12 de Fevereiro de 2009
Artigo 540.º
Proibição de coacção, prejuízo ou discriminação
de trabalhador

1 — É nulo o acto que implique coacção, prejuízo ou
discriminação de trabalhador por motivo de adesão ou
não a greve.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave o acto
do empregador que implique coacção do trabalhador no
sentido de não aderir a greve, ou que o prejudique ou
discrimine por aderir ou não a greve.

ainda, a recusa em fornecer trabalho, condições e instrumentos de trabalho que determine ou possa determinar a
paralisação de todos ou alguns sectores da empresa, desde
que, em qualquer caso, vise atingir finalidades alheias à
normal actividade da empresa, por decisão unilateral do
empregador.
2 — É proibido o lock-out.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no número anterior.
Artigo 545.º

Artigo 541.º

Responsabilidade penal em matéria de lock-out

Efeitos de greve declarada ou executada
de forma contrária à lei

A violação do disposto no n.º 2 do artigo 544.º é punida
com pena de prisão até 2 anos ou com pena de multa até
240 dias.

1 — A ausência de trabalhador por motivo de adesão
a greve declarada ou executada de forma contrária à lei
considera-se falta injustificada.
2 — O disposto no número anterior não prejudica a
aplicação dos princípios gerais em matéria de responsabilidade civil.
3 — Em caso de incumprimento da obrigação de prestação de serviços mínimos, o Governo pode determinar a
requisição ou mobilização, nos termos previstos em legislação específica.
Artigo 542.º
Regulamentação da greve por convenção colectiva

1 — A convenção colectiva pode regular, além das
matérias referidas na alínea g) do n.º 2 do artigo 492.º,
procedimentos de resolução de conflitos susceptíveis de
determinar o recurso à greve, bem como limitar o recurso
a greve por parte de associação sindical celebrante, durante
a vigência daquela, com a finalidade de modificar o seu
conteúdo.
2 — A limitação prevista na segunda parte do número
anterior não prejudica, nomeadamente, a declaração de
greve com fundamento:
a) Na alteração anormal de circunstâncias em que as
partes fundamentaram a decisão de contratar;
b) No incumprimento da convenção colectiva.
3 — O trabalhador não pode ser responsabilizado pela
adesão a greve declarada em incumprimento de limitação
prevista no n.º 1.
Artigo 543.º
Responsabilidade penal em matéria de greve

A violação do disposto no n.º 1 ou 2 do artigo 535.º ou
no n.º 1 do artigo 540.º é punida com pena de multa até
120 dias.

LIVRO II
Responsabilidades penal
e contra-ordenacional
CAPÍTULO I
Responsabilidade penal
Artigo 546.º
Responsabilidade de pessoas colectivas e equiparadas

As pessoas colectivas e entidades equiparadas são responsáveis, nos termos gerais, pelos crimes previstos no
presente Código.
Artigo 547.º
Desobediência qualificada

Incorre no crime de desobediência qualificada o empregador que:
a) Não apresentar ao serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral documento
ou outro registo por este requisitado que interesse ao esclarecimento de qualquer situação laboral;
b) Ocultar, destruir ou danificar documento ou outro
registo que tenha sido requisitado pelo serviço referido
na alínea anterior.
CAPÍTULO II
Responsabilidade contra-ordenacional
Artigo 548.º
Noção de contra-ordenação laboral

Lock-out

Constitui contra-ordenação laboral o facto típico, ilícito
e censurável que consubstancie a violação de uma norma
que consagre direitos ou imponha deveres a qualquer sujeito no âmbito de relação laboral e que seja punível com
coima.

Artigo 544.º

Artigo 549.º

Conceito e proibição de lock-out

Regime das contra-ordenações laborais

1 — Considera-se lock-out qualquer paralisação total
ou parcial da empresa ou a interdição do acesso a locais
de trabalho a alguns ou à totalidade dos trabalhadores e,

As contra-ordenações laborais são reguladas pelo disposto neste Código e, subsidiariamente, pelo regime geral
das contra-ordenações.

SECÇÃO II
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Artigo 550.º
Punibilidade da negligência

A negligência nas contra-ordenações laborais é sempre
punível.
Artigo 551.º
Sujeito responsável por contra-ordenação laboral

1 — O empregador é o responsável pelas contra-ordenações laborais, ainda que praticadas pelos seus
trabalhadores no exercício das respectivas funções, sem
prejuízo da responsabilidade cometida por lei a outros
sujeitos.
2 — Quando um tipo contra-ordenacional tiver por
agente o empregador abrange também a pessoa colectiva,
a associação sem personalidade jurídica ou a comissão
especial.
3 — Se o infractor for pessoa colectiva ou equiparada,
respondem pelo pagamento da coima, solidariamente com
aquela, os respectivos administradores, gerentes ou directores.
4 — O contratante é responsável solidariamente pelo pagamento da coima aplicada ao subcontratante que execute
todo ou parte do contrato nas instalações daquele ou sob
responsabilidade do mesmo, pela violação de disposições
a que corresponda uma infracção muito grave, salvo se
demonstrar que agiu com a diligência devida.
Artigo 552.º
Apresentação de documentos

1 — As pessoas singulares, colectivas e entidades equiparadas notificadas pelo serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral para
exibição, apresentação ou entrega de documentos ou outros
registos ou de cópia dos mesmos devem apresentá-los no
prazo e local identificados para o efeito.
2 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto no número anterior.
Artigo 553.º
Escalões de gravidade das contra-ordenações laborais

Para determinação da coima aplicável e tendo em conta
a relevância dos interesses violados, as contra-ordenações
laborais classificam-se em leves, graves e muito graves.
Artigo 554.º
Valores das coimas

1 — A cada escalão de gravidade das contra-ordenações
laborais corresponde uma coima variável em função do
volume de negócios da empresa e do grau da culpa do
infractor, salvo o disposto no artigo seguinte.
2 — Os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a contra-ordenação leve são os seguintes:
a) Se praticada por empresa com volume de negócios
inferior a € 10 000 000, de 2 UC a 5 UC em caso de negligência e de 6 UC a 9 UC em caso de dolo;
b) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 10 000 000, de 6 UC a 9 UC em caso
de negligência e de 10 UC a 15 UC em caso de dolo.

3 — Os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a contra-ordenação grave são os seguintes:
a) Se praticada por empresa com volume de negócios
inferior a € 500 000, de 6 UC a 12 UC em caso de negligência e de 13 UC a 26 UC em caso de dolo;
b) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 500 000 e inferior a € 2 500 000, de
7 UC a 14 UC em caso de negligência e de 15 UC a 40 UC
em caso de dolo;
c) Se praticada por empresa com volume de negócios igual
ou superior a € 2 500 000 e inferior a € 5 000 000, de 10 UC
a 20 UC em caso de negligência e de 21 UC a 45 UC em caso
de dolo;
d) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 5 000 000 e inferior a € 10 000 000, de
12 UC a 25 UC em caso de negligência e de 26 UC a 50 UC
em caso de dolo;
e) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 10 000 000, de 15 UC a 40 UC em
caso de negligência e de 55 UC a 95 UC em caso de dolo.
4 — Os limites mínimo e máximo das coimas correspondentes a contra-ordenação muito grave são os seguintes:
a) Se praticada por empresa com volume de negócios
inferior a € 500 000, de 20 UC a 40 UC em caso de negligência e de 45 UC a 95 UC em caso de dolo;
b) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 500 000 e inferior a € 2 500 000, de
32 UC a 80 UC em caso de negligência e de 85 UC a 190 UC
em caso de dolo;
c) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 2 500 000 e inferior a € 5 000 000,
de 42 UC a 120 UC em caso de negligência e de 120 UC a
280 UC em caso de dolo;
d) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 5 000 000 e inferior a € 10 000 000,
de 55 UC a 140 UC em caso de negligência e de 145 UC a
400 UC em caso de dolo;
e) Se praticada por empresa com volume de negócios
igual ou superior a € 10 000 000, de 90 UC a 300 UC em
caso de negligência e de 300 UC a 600 UC em caso de
dolo.
5 — O volume de negócios reporta-se ao ano civil anterior ao da prática da infracção.
6 — Caso a empresa não tenha actividade no ano civil
anterior ao da prática da infracção, considera-se o volume
de negócios do ano mais recente.
7 — No ano de início de actividade são aplicáveis os
limites previstos para empresa com volume de negócios
inferior a € 500 000.
8 — Se o empregador não indicar o volume de negócios,
aplicam-se os limites previstos para empresa com volume
de negócios igual ou superior a € 10 000 000.
9 — A sigla UC corresponde à unidade de conta processual.
Artigo 555.º
Outros valores de coimas

1 — A cada escalão de gravidade das contra-ordenações,
em caso em que o agente não tenha trabalhadores ao serviço ou, sendo pessoa singular, não exerça uma actividade
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com fins lucrativos corresponde o valor de coimas previsto
nos números seguintes.
2 — A contra-ordenação leve corresponde coima de
1 UC a 2 UC em caso de negligência ou de 2 UC a 3,5 UC
em caso de dolo.
3 — A contra-ordenação grave corresponde coima de
3 UC a 7 UC em caso de negligência ou de 7 UC a 14 UC
em caso de dolo.
4 — A contra-ordenação muito grave corresponde coima
de 10 UC a 25 UC em caso de negligência ou de 25 UC a
50 UC em caso de dolo.
Artigo 556.º
Critérios especiais de medida da coima

1 — Os valores máximos das coimas aplicáveis a contra-ordenações muito graves previstas no n.º 4 do artigo 554.º
são elevados para o dobro em situação de violação de
normas sobre trabalho de menores, segurança e saúde no
trabalho, direitos de estruturas de representação colectiva
dos trabalhadores e direito à greve.
2 — Em caso de pluralidade de agentes responsáveis
pela mesma contra-ordenação é aplicável a coima correspondente à empresa com maior volume de negócios.
Artigo 557.º
Dolo

O desrespeito de medidas recomendadas em auto de
advertência é ponderado pela autoridade administrativa
competente, ou pelo julgador em caso de impugnação
judicial, designadamente para efeitos de aferição da existência de conduta dolosa.
Artigo 558.º
Pluralidade de contra-ordenações

1 — Quando a violação da lei afectar uma pluralidade
de trabalhadores individualmente considerados, o número
de contra-ordenações corresponde ao número de trabalhadores concretamente afectados, nos termos dos números
seguintes.
2 — Considera-se que a violação da lei afecta uma
pluralidade de trabalhadores quando estes, no exercício
da respectiva actividade, foram expostos a uma situação
concreta de perigo ou sofreram dano resultante de conduta
ilícita do infractor.
3 — A pluralidade de infracções dá origem a um processo e as infracções são sancionadas com uma coima
única que não pode exceder o dobro da coima máxima
aplicável em concreto.
4 — Se, com a infracção praticada, o agente obteve
um benefício económico, este deve ser tido em conta na
determinação da medida da coima nos termos do disposto
no artigo 18.º do regime geral das contra-ordenações, na
redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de Setembro.
Artigo 559.º
Determinação da medida da coima

1 — Na determinação da medida da coima, além do
disposto no regime geral das contra-ordenações, são ainda
atendíveis a medida do incumprimento das recomendações

constantes de auto de advertência, a coacção, falsificação,
simulação ou outro meio fraudulento usado pelo agente.
2 — No caso de violação de normas de segurança e
saúde no trabalho, são também atendíveis os princípios
gerais de prevenção a que devem obedecer as medidas de
protecção, bem como a permanência ou transitoriedade
da infracção, o número de trabalhadores potencialmente
afectados e as medidas e instruções adoptadas pelo empregador para prevenir os riscos.
3 — Cessando o contrato de trabalho, no caso de o
arguido cumprir o disposto no artigo 245.º e proceder ao
pagamento voluntário da coima por violação do disposto
no n.º 1 ou 5 do artigo 238.º, no n.º 1, 4 ou 5 do artigo 239.º
ou no n.º 1, 2 ou 3 do artigo 244.º, esta é liquidada pelo
valor correspondente à contra-ordenação leve.
Artigo 560.º
Dispensa de coima

A coima prevista para as contra-ordenações referidas no
n.º 4 do artigo 353.º, no n.º 2 do artigo 355.º, no n.º 7 do artigo 356.º, no n.º 8 do artigo 357.º, no n.º 6 do artigo 358.º,
no n.º 6 do artigo 360.º, no n.º 6 do artigo 361.º, no n.º 5
do artigo 363.º, no n.º 6 do artigo 368.º, no n.º 2 do artigo 369.º, no n.º 5 do artigo 371.º, no n.º 5 do artigo 375.º,
no n.º 2 do artigo 376.º, no n.º 3 do artigo 378.º ou no n.º 3
do artigo 380.º, na parte em que se refere a violação do n.º 1
do mesmo artigo, não se aplica caso o empregador assegure
ao trabalhador os direitos a que se refere o artigo 389.º
Artigo 561.º
Reincidência

1 — É sancionado como reincidente quem comete uma
contra-ordenação grave praticada com dolo ou uma contra-ordenação muito grave, depois de ter sido condenado
por outra contra-ordenação grave praticada com dolo ou
contra-ordenação muito grave, se entre as duas infracções
tiver decorrido um prazo não superior ao da prescrição da
primeira.
2 — Em caso de reincidência, os limites mínimo e máximo da coima são elevados em um terço do respectivo
valor, não podendo esta ser inferior ao valor da coima
aplicada pela contra-ordenação anterior desde que os limites mínimo e máximo desta não sejam superiores aos
daquela.
Artigo 562.º
Sanções acessórias

1 — No caso de contra-ordenação muito grave ou reincidência em contra-ordenação grave, praticada com dolo
ou negligência grosseira, é aplicada ao agente a sanção
acessória de publicidade.
2 — No caso de reincidência em contra-ordenação prevista no número anterior, tendo em conta os efeitos gravosos para o trabalhador ou o benefício económico retirado
pelo empregador com o incumprimento, podem ainda ser
aplicadas as seguintes sanções acessórias:
a) Interdição do exercício de actividade no estabelecimento, unidade fabril ou estaleiro onde se verificar a
infracção, por um período até dois anos;
b) Privação do direito de participar em arrematações ou
concursos públicos, por um período até dois anos.
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3 — A publicidade da decisão condenatória consiste
na inclusão em registo público, disponibilizado na página
electrónica do serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral, de um extracto com
a caracterização da contra-ordenação, a norma violada, a
identificação do infractor, o sector de actividade, o lugar
da prática da infracção e a sanção aplicada.
4 — A publicidade referida no número anterior é promovida pelo tribunal competente, em relação a contra-ordenação objecto de decisão judicial, ou pelo serviço
referido no mesmo número, nos restantes casos.

custos de funcionamento e despesas processuais, tendo o
remanescente o seguinte destino:
a) Fundo de Acidentes de Trabalho, no caso de coima
aplicada em matéria de segurança e saúde no trabalho;
b) 35 % para o serviço responsável pela gestão financeira
do orçamento da segurança social e 15 % para o Orçamento
do Estado, relativamente a outra coima.
2 — O serviço referido no número anterior transfere
trimestralmente para as entidades referidas no número
anterior as importâncias a que têm direito.

Artigo 563.º
Dispensa e eliminação da publicidade

1 — A sanção acessória de publicidade pode ser dispensada, tendo em conta as circunstâncias da infracção, se o
agente tiver pago imediatamente a coima a que foi condenado e se não tiver praticado qualquer contra-ordenação
grave ou muito grave nos cinco anos anteriores.
2 — Decorrido um ano desde a publicidade da decisão condenatória sem que o agente tenha sido novamente
condenado por contra-ordenação grave ou muito grave, é
a mesma eliminada do registo referido no artigo anterior.
Artigo 564.º
Cumprimento de dever omitido

1 — Sempre que a contra-ordenação laboral consista na
omissão de um dever, o pagamento da coima não dispensa
o infractor do seu cumprimento se este ainda for possível.
2 — A decisão que aplique a coima deve conter, sendo
caso disso, a ordem de pagamento de quantitativos em
dívida ao trabalhador, a efectuar dentro do prazo estabelecido para o pagamento da coima.
3 — Em caso de não pagamento, a decisão referida no
número anterior serve de base à execução efectuada nos termos do artigo 89.º do regime geral das contra-ordenações,
na redacção dada pelo Decreto-Lei n.º 244/95, de 14 de
Setembro, aplicando-se as normas do processo comum de
execução para pagamento de quantia certa.
Artigo 565.º
Registo individual

1 — O serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral organiza um registo individual dos sujeitos responsáveis pelas contra-ordenações
laborais, de âmbito nacional, do qual constam as infracções
praticadas, as datas em que foram cometidas, as coimas e
as sanções acessórias aplicadas, assim como as datas em
que as decisões condenatórias se tornaram irrecorríveis.
2 — Os tribunais e os departamentos das administrações
regionais dos Açores e da Madeira com competência para
a aplicação de coimas remetem ao serviço referido no
número anterior os elementos neste indicados.
Artigo 566.º
Destino das coimas

1 — Em processo cuja instrução esteja cometida ao
serviço com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral, metade do produto da coima
aplicada reverte para este, a título de compensação de

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n.º 42/2009
de 12 de Fevereiro

No quadro dos objectivos do Programa do Governo no
tocante à modernização administrativa e à melhoria da qualidade dos serviços públicos com ganhos de eficiência, o
Decreto-Lei n.º 206/2006, de 27 de Outubro, aprovou a Lei
Orgânica do Ministério da Justiça, definido os modelos organizacionais dos serviços que integram a respectiva estrutura.
Tendo em vista a concretização desse esforço de racionalização estrutural consagrado no Decreto-Lei n.º 206/2006,
o Governo propôs e a Assembleia da República aprovou a
Lei n.º 37/2008, de 6 de Agosto, que aprovou a orgânica
da Polícia Judiciária e decretou a missão, atribuições e
tipo de organização interna deste corpo superior de polícia
criminal.
A nova Lei Orgânica da Polícia Judiciária configura-se
não só como um momento de concentração, racionalização
e especialização de meios, mas também de adaptação a
novas formas de criminalidade, resultantes de transformações sociais, políticas e económicas. Estas novas formas
de criminalidade, caracterizadas muitas vezes pela sua
natureza extremamente complexa e de contornos e ramificações internacionais, implicaram uma alteração dos
anteriores paradigmas de combate aos ilícitos criminais.
São exemplos destes fenómenos de carácter cada vez mais
transnacional o terrorismo, a corrupção ou o tráfico de
estupefacientes.
Perante este cenário, e tendo decorrido sete anos
desde a aprovação da anterior Lei Orgânica (Decreto-Lei
n.º 275-A/2000, de 9 de Novembro), tornou-se necessário actualizar e adequar a estrutura orgânica da Polícia
Judiciária.
Neste sentido e de forma a aumentar a operacionalidade
da Polícia Judiciária, a Lei n.º 37/2008, criou as unidades
nacionais, com missão especial no combate à criminalidade
organizada, em substituição das anteriores direcções centrais, tendo em conta as novas características da criminalidade e as exigências de resposta e intervenção adequadas
do ponto de vista da operacionalidade.
Ainda de acordo com a lógica de reorganização estrutural dos serviços, e considerando a necessidade de racionalização dos recursos no sentido da obtenção de maior
eficiência e eficácia nas actividades desenvolvidas, foram
criadas unidades com diferentes âmbitos de actuação e
novas designações.
A nova Lei Orgânica da Polícia Judiciária colocou ainda,
na dependência directa da Direcção Nacional, a Escola de
Polícia Judiciária — anterior Instituto Superior de Polícia

Despacho n.º GR.01/07/2010 da U.Porto, que regulamenta os períodos para
gozo de licença sabática

DESPACHO N.° GR.O1/07/2010
Regulamentação dos Períodos para Gozo de Licença Sabática

O artigo n.° 77 do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU) regulamenta a dispensa do
serviço docente dos professores, incluindo a concessão de licenças sabáticas.
Têm-se levantado algumas dúvidas quanto aos períodos em que pode ser gozada a licença
sabática, em particular se é obrigatório que, nos casos em que seja de um ano, tenha que
coincidir com o ano escolar.
A fim de elaborar o procedimento a adoptar nos casos de concessão de licenças sabáticas, foi
solicitado parecer ao Serviço Jurídico da Reitoria que fica anexo a este despacho, dele sendo
parte integrante.
Assim, a concessão de licença sabática na Universidade do Porto obedecerá aos seguintes
princípios:
1.

E

Adquire-se a possibilidade de requerer a primeira licença sabática de um semestre
escolar ao fim de três anos completos de serviço docente efectivo como professor(a) da
Universidade do Porto.

2.

Adquire-se a possibilidade de requerer a primeira licença sabática de dois semestres
escolares ao fim de seis anos completos de serviço docente efectivo como professor(a)

E

da Universidade do Porto.
3.

A licença sabática correspondente aos períodos referidos nos pontos n.as 1 e 2 poderá
ser gozada, respectivamente, em um período de um semestre escolar ou em dois

E E

semestres escolares seguidos ou interpolados, não sendo obrigatório que coincidam
com um ano escolar completo.
4.

Após qualquer requerimento de licença sabática atendido, só poderá ser apresentado
novo requerimento do mesmo tipo depois de decorridos, pelo menos, seis ou doze
semestres de serviço docente efectivo, seguidos ou interpolados, consoante se pretenda
uma licença de um ou dois semestres, respectivamente.

5.

Os semestres de licença sabática ou com outro tipo de dispensa de serviço docente não
são considerados de serviço docente efectivo.

6.

Os períodos de licença sabática referidos no ponto n.° 4 são gozados como referido no
ponto n.° 3.

/7!

7.

A concessão de qualquer período de licença sabática, na forma especificada nos pontos
anteriores, deve ter em atenção a opção do professor por um desses períodos e o
interesse nessa opção por parte da unidade orgânica em que o professor presta serviço.

Universidade do Porto, 8 de Julho de 2010

O Reitor,

4)
(José Carlos D. Marques dos Santos)
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Reitoria da Universidade do Porto
Serviço de Apoio Jurídico
Praça Gomes Teixeira 4099-002 Porto Telefone: 351 220408076
—

—

—

Fax: 351 220408181

29 de Abril de 2010

Exmo. Senhor Reitor

Tem vindo a ser suscitada a questão quanto à licença sabática a que se refere o
n° 1 do artigo 77 do ECDU, poder ser usufruída em dois semestres lectivos não
contíguos pertencentes a anos lectivos consecutivos. Coloco à consideração o
meu parecer sobre a matéria.
Artigo 77.° Dispensa do serviço docente dos professores
No termo de cada sexénio de efectivo serviço podem os professores
1
catedráticos, associados e auxiliares, sem perda ou lesão de quaisquer dos seus
direitos, requerer a dispensa da actividade docente pelo período de um ano
escolar, a fim de realizarem trabalhos de investigação ou publicarem obras de
vulto incompatíveis com a manutenção das suas tarefas escolares correntes.
Podem ser concedidas licenças sabáticas parciais, não acumuláveis com as
2
previstas no número anterior, por períodos de seis meses após cada triénio de
efectivo serviço.
O período de licença sabática não é considerado para a contagem do sexénio
3
ou triénio a que se referem os números anteriores.
Uma vez terminada a licença sabática a que se referem os números
4
anteriores, o professor contrai a obrigação de, no prazo máximo de dois anos,
apresentar ao conselho científico da instituição de ensino superior os resultados
do seu trabalho, sob pena de, quando assim o não faça, vir a ser compelido a
repor as quantias correspondentes às remunerações auferidas durante aqueles
períodos.
Independentemente do disposto nos números anteriores, os professores em
5
regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral podem ser dispensados do
serviço docente, mediante decisão do órgão máximo da instituição de ensino
superior, sob proposta do conselho científico, por períodos determinados, para a
realização de projectos de investigação ou extensão.
—

—

—

—

—

O direito aqui consagrado é um direito disponível sob condição, i. é, um direito a
respeito do qual a vontade das partes é eficaz para o constituir, extinguir ou
modificar, desde que observadas as condições definidas.
O artigo estabelece três condições ao gozo da licença sabática: 1. Realizar,
trabalho de investigação ou publicar obra de vulto, incompatível com o exercício
efectivo da docência; 2. Apresentar, no prazo de dois anos do terminus da
licença, ao C.C o resultado do trabalho realizado durante o período de licença. 3.
Por último, que não se cumulem períodos de licença.
Apesar do n° 1, do artigo em referência, se referir a “ano escolar”, a licença pode
ser gozada em anos escolares diferentes, face à disponibilidade, que caracteriza o
direito aqui consagrado, reforçada pelo regime extra previsto no n° 5. E legal a
interrupção da licença anual, desde que, justificadamente requerida ou assentida,
pelo requerente, no interesse da Instituição e observadas as condições
estabelecidas.
LÇLzo

Filomena Ribeirinho Samagaio

(
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PROTEÇÃO SOCIAL NA PARENTALIDADE
O QUE É
A proteção social na parentalidade consiste na atribuição de subsídios nas situações de risco clínico
durante a gravidez, de interrupção da gravidez, de risco específico, de nascimento de filhos, de
adoção e de assistência a filhos e a netos.
No caso dos trabalhadores, os subsídios substituem os rendimentos de trabalho perdidos durante os
períodos de impedimento para a atividade profissional.

QUAIS SÃO OS SUBSÍDIOS
SUBSÍDIOS

SUBSÍDIOS SOCIAIS

Subsídio por risco clínico durante a gravidez

Subsídio social por risco clínico durante a
gravidez

Subsídio por interrupção da gravidez

Subsídio social por interrupção da gravidez

Subsídio por riscos específicos

Subsídio social por riscos específicos

Subsídio parental

Subsídio social parental

Com as seguintes modalidades:

Com as seguintes modalidades:




Inicial
Inicial exclusivo da mãe




Inicial
Inicial exclusivo da mãe



Inicial exclusivo do pai



Inicial exclusivo do pai



Inicial de um progenitor em caso de
impossibilidade do outro



Inicial de um progenitor em caso de
impossibilidade do outro

Subsídio parental alargado
Subsídio por adoção

Subsídio social por adoção

Subsídio por adoção em caso de licença
alargada
Subsídio para assistência a filho
Subsídio para assistência a filho com
deficiência ou doença crónica
Subsídio para assistência a neto
Com as seguintes modalidades:


Por nascimento de neto



Para assistência a neto menor ou
com deficiência ou doença crónica
Voltar ao índice
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Para além dos subsídios indicados é, ainda, atribuída uma prestação compensatória dos subsídios
de férias, de Natal ou outros de natureza análoga.

QUEM TEM DIREITO
Os subsídios são atribuídos a:
 Trabalhadores por conta de outrem
 Trabalhadores independentes
 Pessoas abrangidas pelo Seguro Social Voluntário, que sejam:
o
o

o

o

Bolseiros de investigação científica
Trabalhadores marítimos e vigias nacionais que exercem atividade profissional em navios de
empresas estrangeiras
Trabalhadores marítimos nacionais que exercem atividade a bordo de navios de empresas
comuns de pesca
Tripulantes que exercem atividade em navios inscritos no Registo Internacional de Navios da
Madeira

 Beneficiários que estejam a receber subsídio de desemprego
 Beneficiários em situação de pré-reforma que exerçam atividade abrangida pelos regimes dos
trabalhadores por conta de outrem, dos trabalhadores independentes ou pelo seguro social
voluntário.
São atribuídos os correspondentes subsídios sociais a pessoas que não estejam a contribuir para
a segurança social ou que, estando, não tenham o período de contribuições necessário para
acesso às prestações e estejam em situação de carência económica.
A prestação compensatória dos subsídios de férias, de Natal ou outros de natureza análoga
é atribuída aos beneficiários que não tenham direito ao pagamento daqueles subsídios, no todo ou
em parte, pelo empregador, desde que o impedimento para o trabalho tenha duração igual ou
superior a 30 dias seguidos.

 Os trabalhadores independentes não têm direito aos subsídios por assistência a filho e
para assistência a neto, nem às prestações pecuniárias compensatórias de subsídios de
férias, de Natal ou outros de natureza análoga.
 Os subsídios sociais por risco clínico durante a gravidez, por interrupção da gravidez e
por riscos específicos só são atribuídos se a mulher for trabalhadora.
 Os beneficiários que estejam impedidos ou inibidos totalmente do exercício do poder
paternal não têm direito à proteção na parentalidade, com exceção do direito da mãe ao
subsídio parental inicial de 14 semanas e do subsídio por riscos específicos durante a
amamentação.
 Os beneficiários que estejam a receber subsídio de desemprego têm direito aos subsídios
por risco clínico durante a gravidez, por interrupção da gravidez, parental e por adoção.
Durante o período de concessão dos subsídios é suspenso o pagamento das prestações
de desemprego.

Voltar ao índice
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QUANDO SÃO ATRIBUÍDOS
Subsídio por risco clínico durante a gravidez / Subsídio social por risco clínico durante a
gravidez
Atribuído à trabalhadora, durante a gravidez, em caso de risco clínico para si ou para o nascituro,
durante o tempo necessário para prevenir o risco clínico.
Subsídio por interrupção da gravidez / Subsídio social por interrupção da gravidez
Atribuído à trabalhadora, nas situações de interrupção da gravidez, durante 14 a 30 dias, de acordo
com indicação médica.
Subsídio por riscos específicos / Subsídio social por riscos específicos
Atribuído à trabalhadora grávida, puérpera e lactante que na sua atividade profissional desempenhe
trabalho noturno ou se encontre exposta a riscos específicos que prejudiquem a sua segurança e
saúde, desde que o empregador não lhe possa distribuir outras tarefas.
É concedido durante o tempo necessário para prevenir o risco específico.
Subsídio parental / Subsídio social parental
 Inicial
Atribuído ao pai e à mãe, por nascimento de filho. Só pode ser atribuído ao pai, se a mãe não o
requerer e exercer atividade profissional.
É concedido até 120 ou 150 dias seguidos, de acordo com opção do pai e da mãe. O período
depois do parto pode ser partilhado por ambos, sendo obrigatório a mãe gozar as primeiras 6
semanas (42 dias).
A estes períodos acrescem 30 dias por motivo de:
•

Nascimento de gémeos (por cada criança nascida com vida)

•

Partilha da licença, se o pai e a mãe gozarem, em exclusivo, um período de 30 dias
consecutivos ou dois períodos de 15 dias consecutivos, após o gozo obrigatório das 6
semanas da mãe.

Os 30 dias de acréscimo podem ser gozados pelo pai ou pela mãe, ou repartidos por ambos.
 Inicial exclusivo da mãe
Atribuído à mãe antes e depois do parto.
É concedido até 72 dias, dos quais:
•

30 dias, no máximo, são facultativos e a gozar antes do parto, se a mãe for trabalhadora
e

•

42 dias (6 semanas) são obrigatórios e a gozar logo a seguir ao parto.

Estes dias estão incluídos no período correspondente ao subsídio parental inicial.

Voltar ao índice
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 Inicial exclusivo do pai
Atribuído ao pai, a seguir ao nascimento de filho, durante:
• 15 dias úteis obrigatórios, dos quais 5 dias seguidos, imediatamente após o nascimento
de filho e 10 dias seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes ao nascimento de filho
• 10 dias úteis facultativos, seguidos ou interpolados, desde que gozados logo a seguir ao
período de 10 dias obrigatórios e durante o período em que é atribuído o subsídio
parental inicial da mãe.
Por nascimento de gémeos, cada um dos períodos atrás referidos é acrescido de 2 dias, por
cada criança nascida com vida, além da primeira, a gozar imediatamente a seguir a cada um
daqueles períodos.
No caso de parto de nado-morto, é apenas atribuído subsídio relativamente aos 10 dias
obrigatórios.
 Inicial de um progenitor em caso de impossibilidade do outro
Atribuído ao pai ou à mãe, por nascimento de filho, em caso de incapacidade física ou psíquica,
ou de morte de um deles, durante o período de subsídio parental inicial que faltava gozar ao
outro progenitor (pai ou mãe).
Subsídio parental alargado
Atribuído ao pai ou à mãe ou a ambos alternadamente, para assistência a filho integrado no
agregado familiar, desde que a licença parental alargada seja gozada imediatamente a seguir ao
termo do período de concessão do subsídio parental inicial ou do subsídio parental alargado do
outro progenitor.
É concedido por um período até 3 meses.
Subsídio por adoção / Subsídio social por adoção
Atribuído aos candidatos a adotantes de menores de 15 anos, durante um período até 120 ou 150
dias seguidos (não estão incluídos os filhos do cônjuge do beneficiário ou da pessoa com quem
este viva em união de facto).
A estes períodos acrescem 30 dias seguidos, que podem ser gozados apenas por um ou repartidos
por ambos os adotantes, nos casos de:
• Partilha do período do subsídio (cada um dos adotantes goza, em exclusivo, os 30 dias
ou dois períodos de 15 dias seguidos)
• Adoções múltiplas.
Nas situações de incapacidade física ou psíquica, ou de morte de um dos adotantes, o subsídio é
atribuído ao outro adotante, pelo restante período que faltava gozar ou durante 14 dias, no mínimo.
O cônjuge que não for candidato a adotante só tem direito ao subsídio se viver em comunhão de
mesa e habitação com o adotado.
Subsídio por adoção em caso de licença alargada
Atribuído a qualquer um dos adotantes ou a ambos alternadamente, para assistência a adotado,
integrado no agregado familiar, desde que a licença por adoção alargada seja gozada
imediatamente a seguir ao termo do período de concessão do subsídio por adoção inicial ou do
subsídio por adoção por licença alargada do outro adotante.
É concedido por um período até 3 meses.

Voltar ao índice
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Subsídio para assistência a filho
Atribuído ao pai ou à mãe, para prestar assistência imprescindível e inadiável a filho, por motivo de
doença ou acidente, se o outro progenitor trabalhar, não pedir o subsídio pelo mesmo motivo e
estiver impossibilitado de prestar assistência, durante:
• 30 dias seguidos ou interpolados, em cada ano civil ou durante o período de
internamento, no caso de menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com
deficiência ou doença crónica
• 15 dias seguidos ou interpolados, em cada ano civil, no caso de maior de 12 anos.
Estes períodos são acrescidos de 1 dia por cada filho, além do primeiro.
No caso do filho ter mais de 18 anos a atribuição do subsídio depende de este estar integrado no
agregado familiar do beneficiário.
Subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica
Atribuído ao pai ou à mãe, para prestar assistência a filho com deficiência ou doença crónica,
integrado no agregado familiar, se o outro progenitor trabalhar, não pedir o subsídio pelo mesmo
motivo e estiver impossibilitado de prestar assistência.
É concedido por um período até 6 meses, prorrogável até 4 anos.
Subsídio para assistência a neto
 Por nascimento de neto
Atribuído aos avós ou equiparados, em caso de nascimento de neto que viva com eles em
comunhão de mesa e habitação e seja filho de adolescente menor de 16 anos, durante um
período até 30 dias seguidos, a gozar de modo exclusivo ou partilhado.
Na situação de não partilha de licença pelos avós, o subsídio é atribuído se o outro avô
trabalhar, não puder prestar assistência ao neto e não pedir o mesmo subsídio pelo mesmo
motivo.
 Para assistência a neto
Atribuído aos avós ou equiparados para prestar assistência
menor ou, independentemente da idade, por motivo de
trabalharem, não puderem prestar assistência ao filho, não
mesmo motivo e, ainda, se nenhum outro familiar do mesmo
aquela assistência.

inadiável e imprescindível ao neto
doença ou acidente, se os pais
pedirem o respetivo subsídio pelo
grau faltar ao trabalho para prestar

É concedido pelo período restante de dias de faltas não gozadas pelos pais para assistência a
filho (ver subsídio para assistência a filho).
Prestação Compensatória dos subsídios de férias, Natal e outros de natureza análoga
Atribuída aos beneficiários que não têm direito ao pagamento daqueles subsídios no todo ou em
parte, pelo empregador e desde que o impedimento para o trabalho tenha duração igual ou superior
a 30 dias seguidos.

Voltar ao índice
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CONDIÇÕES DE ATRIBUIÇÃO
SUBSÍDIOS
 Existência de 6 meses civis, com registo de remunerações, no 1.º dia de impedimento para o
trabalho (prazo de garantia).
Para a contagem dos 6 meses, consideram-se os períodos de registo de remunerações noutros
regimes de proteção social, nacionais ou estrangeiros, que abranjam esta modalidade de
proteção, incluindo o da função pública.
 Gozo das respetivas licenças, faltas e dispensas, previstas no Código do Trabalho, no caso dos
trabalhadores por conta de outrem, ou períodos equivalentes nos restantes casos.
A cessação ou suspensão do contrato de trabalho não prejudica o direito à atribuição das
prestações.
SUBSÍDIOS SOCIAIS
 Ser residente em Portugal ou equiparado a residente
 Não ter o requerente e o seu agregado familiar, à data do requerimento, património mobiliário1 no
valor superior a 100.612,80 EUR (corresponde a 240 vezes o valor do indexante dos apoios
sociais - IAS)
 Ter rendimento mensal, por pessoa, do agregado familiar, igual ou inferior a 80% do IAS
(335,38 EUR).
Este rendimento é calculado com base na ponderação de cada elemento do agregado familiar de
acordo com a seguinte escala de equivalência.

Elementos do agregado familiar
Requerente

Peso
1

Por cada indivíduo maior, além do requerente

0,7

Por cada indivíduo menor

0,5

Voltar ao índice
Contas bancárias, ações, obrigações, certificados de aforro, títulos de participação e unidades de participação em instituições
de investimento coletivo

1
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Exemplo:
Uma família constituída por pai, mãe, avó e 2 filhos menores, em que a mãe requereu subsídio
social parental:
Determinação do rendimento familiar
Elementos do agregado
familiar

Rendimento mensal
(em EUR)

Mãe

------

Pai

1.000

Avó

500

Filho

------

Filho

-----Total

1.500

Determinação do fator de ponderação

Elementos do agregado
familiar
Mãe

Peso
1

1

Pai e avó

2 x 0,7

1,4

Filhos menores

2 x 0,5

1

Total

3,4

Neste exemplo os rendimentos mensais da família no valor de 1,500 EUR divididos por 3,4 dão um
rendimento por membro do agregado familiar de 441,18 EUR.
A requerente não teria direito ao subsídio uma vez que o rendimento mensal por agregado familiar
ponderado é superior a 335,76 EUR.
NOTA: A informação sobre quem é equiparado a residente, quem faz parte do agregado familiar e
quais os rendimentos a ter em conta para a verificação da condição de recursos consta na
página 16 e seguintes.

Voltar ao índice
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MONTANTES
SUBSÍDIOS
O montante dos subsídios corresponde a uma percentagem da Remuneração de Referência - RR
REMUNERAÇÃO DE REFERÊNCIA (RR) é definida por:
RR = R/180, em que,
R é igual ao total das remunerações registadas nos primeiros 6 meses civis imediatamente
anteriores ao segundo mês que antecede o início do impedimento para o trabalho
Ou
RR = R/(30 x n), caso não haja registo de remunerações naquele período de 6 meses, por ter
havido lugar à totalização de períodos contributivos, em que,
R é igual ao total das remunerações registadas desde o início do período de referência até ao dia
que antecede o impedimento para o trabalho e n o número de meses a que as mesmas se
reportam.
No total das remunerações, não são considerados os subsídios de férias, de Natal ou outros de
natureza análoga.
2

Montante diário
(% da Remuneração de Referência - RR)

SUBSÍDIOS

 Por risco clínico durante a gravidez
 Por interrupção da gravidez

100%
3

 Parental inicial
 Por adoção

100% - Nos casos de:
 120 dias;
 150 dias (120+30) por partilha de subsídio
 Acréscimo (nascimento ou adoções múltiplas)
83% - No caso de 180 dias (150+30) por partilha de
subsídio
80% - No caso de 150 dias

 Parental alargado
 Por adoção por licença alargada
 Por riscos específicos
 Para assistência a filho
 Para assistência a filho com deficiência

65%

 Para assistência a neto

100% - Por nascimento de neto
65% - Por assistência a neto

ou doença crónica

 Prestações compensatórias de férias,
Natal e outras de natureza análoga

25%

65% - Com o limite máximo mensal de 2 vezes o
IAS

80% do valor que o beneficiário deixa de receber do
empregador
Limite máximo - 838,44 EUR (2xIAS) (no caso de
licença para assistência a filho com deficiência ou
doença crónica)
Voltar ao índice

2

Montante mínimo: o valor diário dos subsídios não pode ser inferior a 80% de 1/30 do Indexante dos apoios sociais - IAS,
exceto o dos Subsídios Parental Alargado e por Adoção por Licença Alargada que não pode ser inferior a 40% de 1/30 do IAS.
3 Este montante aplica-se, igualmente, ao subsídio parental inicial exclusivo do pai.

PROTEÇÃO SOCIAL NA PARENTALIDADE

11

SUBSÍDIOS SOCIAIS
O montante corresponde a uma percentagem do Indexante de Apoios Sociais – IAS
Montante diário
(% de 1/30 do valor do IAS)

SUBSÍDIOS SOCIAIS
 Por risco clínico durante a gravidez
 Por interrupção da gravidez
 Por riscos específicos

 Parental inicial
 Por adoção

80%
80%4 – Nos casos de:
 120 dias
 150 dias (120+30) por partilha de subsídio
 Acréscimo (nascimento ou adoções múltiplas)
66% - No caso de 180 dias (150+30) por partilha
de subsídio
64% - No caso de 150 dias

COMO REQUERER
Os subsídios são requeridos nos seguintes formulários:
 Mod. RP5049-DGSS - Requerimento dos Subsídios Parental e Parental Alargado
 Mod. RP5050-DGSS - Requerimento dos Subsídios por Adoção e Adoção por Licença Alargada
 Mod. RP5051-DGSS - Requerimento dos Subsídios por Risco Clínico Durante a Gravidez, por
Interrupção da Gravidez e por Riscos Específicos
 Mod. RP5052-DGSS - Requerimento do Subsídio para Assistência a Filho
 Mod. RP5053-DGSS - Requerimento do Subsídio para Assistência a Filho com Deficiência ou
Doença Crónica
 Mod. RP5054-DGSS - Requerimento do subsídio para assistência a neto
 Mod. RP5003-DGSS – Requerimento de Prestações Compensatórias
 Mod. MG8-DGSS - Declaração de Composição e Rendimentos do Agregado Familiar.

Nota: No caso dos subsídios por risco clínico durante a gravidez, por interrupção da gravidez e para
assistência a filho ou a neto por motivo de doença, o requerimento é dispensado nas situações em
que o impedimento / incapacidade para o trabalho é certificado pelos médicos do Serviço Nacional
de Saúde5 através do Certificado de Incapacidade Temporária para o Trabalho.

Voltar ao índice

Este montante aplica-se, igualmente, ao subsídio social parental inicial exclusivo do pai.
Centros de saúde, incluindo os serviços de atendimento permanente, estabelecimentos hospitalares da rede pública, exceto
os serviços de urgência e outros serviços desde que devidamente autorizados.

4
5
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Estes requerimentos podem ser obtidos:
 Em suporte de papel, nos serviços da segurança social ou através da Internet, em www.segsocial.pt na opção Documentos e Formulários
 Para preenchimento e entrega online, naquele mesmo endereço, no serviço Segurança Social
Direta.
As prestações compensatórias não podem ser requeridas através do serviço de Segurança
Social Direta.
Onde deve ser entregue o requerimento?
O requerimento em suporte de papel, depois de preenchido, pode ser entregue nos serviços do
Instituto da Segurança Social, I.P. e nos serviços competentes das administrações das Regiões
Autónomas da Madeira e dos Açores, consoante o beneficiário esteja abrangido por uns ou por
outros.
Qual o prazo de entrega?
O requerimento dos subsídios deve ser entregue no prazo de 6 meses a contar da data do facto
que determina a proteção.
Apresentado depois deste prazo, o período de concessão é reduzido pelo tempo correspondente a
este atraso, se ainda estiver a decorrer o período de concessão.
O requerimento das prestações compensatórias deve ser apresentado no prazo de 6 meses
contados a partir:
 De 1 de janeiro do ano seguinte àquele em que os subsídios eram devidos
 Da data da cessação do contrato de trabalho.
Nas situações de falecimento do beneficiário que, reunindo as condições para atribuição da
prestação compensatória não a requereu em vida, os familiares com direito ao subsídio por morte,
podem requerê-la no prazo estabelecido para a apresentação do requerimento.
Quais os documentos a apresentar?
Os requerimentos dos subsídios e subsídios sociais devem ser acompanhados dos documentos de
prova neles indicados, ou nas correspondentes folhas anexas.
No caso de requerimento online, no Serviço Segurança Social Direta, os meios de prova podem
ser enviados pela mesma via desde que corretamente digitalizados.
Os originais dos meios de prova devem ser conservados durante 5 anos e apresentados sempre
que sejam solicitados pelos serviços competentes.

Voltar ao índice
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PAGAMENTO
O pagamento dos subsídios:
 É efetuado, mensalmente ou de uma só vez, consoante o período de concessão do subsídio
 Pode ser realizado por transferência bancária ou por cheque.

O direito aos subsídios prescreve no prazo de 5 anos, contados a partir da data em que foi posto
a pagamento com conhecimento do beneficiário.
DEVERES DOS BENEFICIÁRIOS
Os beneficiários que se encontrem a receber subsídios ou subsídios sociais, devem comunicar à
Segurança Social os factos que determinem a cessação do direito aos mesmos, conforme o caso,
no que respeita a alteração de condições relativamente a:
 Períodos de licença, faltas e dispensas não remunerados previstos no Código do Trabalho, ou
períodos equivalentes
 Condição de residência em território nacional
 Condição de recursos
 Composição do agregado familiar.
Esta comunicação é feita no prazo de 5 dias úteis a seguir à data da sua verificação.

O não cumprimento destes deveres, por ação ou omissão ou a utilização
de qualquer meio fraudulento que permita a concessão indevida
dos subsídios, determina a sua devolução e é punido com coima no valor de
100 EUR a 700 EUR.

Voltar ao índice
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OUTRAS INFORMAÇÕES

REGISTO DE REMUNERAÇÕES POR EQUIVALÊNCIA
São registadas as remunerações por equivalência à entrada de contribuições, relativamente aos
períodos de:
 Concessão dos subsídios, sendo estes considerados como de trabalho efetivamente prestado
 Trabalho a tempo parcial, nos casos dos trabalhadores com filhos menores de 12 anos, ou
independentemente da idade com deficiência ou doença crónica. Este registo depende da
comunicação do trabalhador e tem como limite o valor da remuneração média registada por
trabalho a tempo completo
 Os períodos de licença (não subsidiados) para assistência a filho, depois de ter sido esgotada a
licença parental alargada. Este registo depende de comunicação do trabalhador e é
considerado para o cálculo das pensões de invalidez e velhice do regime geral de segurança
social.

A concessão dos subsídios sociais não dá lugar ao registo de remunerações
por equivalência à entrada de contribuições.

ACUMULAÇÃO DE SUBSÍDIOS E SUBSÍDIOS SOCIAIS
São acumuláveis com:
 Indemnizações e pensões por doença profissional ou por acidente de trabalho
 Pensões de invalidez, velhice e sobrevivência (concedidas aos trabalhadores por conta de
outrem, trabalhadores independentes, pessoas abrangidas pelo seguro social voluntário ou por
outros regimes obrigatórios de proteção social)
 Rendimento social de inserção e complemento solidário para idosos.
Não são acumuláveis com:
 Rendimentos de trabalho
 Prestações concedidas pelo mesmo motivo e interesse protegido (ainda que atribuídas por
outros regimes de proteção social)
 Outras prestações compensatórias da perda de retribuição
 Prestações concedidas pelo regime não contributivo.

Voltar ao índice
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CONCEITOS

AGREGADO FAMILIAR
Integram o agregado familiar do beneficiário, as seguintes pessoas que com ele vivam em economia
comum:
 Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de 2 anos
 Parentes e afins maiores, em linha reta e em linha colateral, até ao 3.º grau (por exemplo:
bisavós, avós, pais, irmãos, filhos, enteados, padrastos, madrastas, sobrinhos, tios)


Parentes e afins menores em linha reta e em linha colateral

 Adotantes, tutores e pessoas a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou
administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito
 Adotados e tutelados pelo requerente ou qualquer dos elementos do agregado familiar e
crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços
legalmente competentes para o efeito ao requerente ou a qualquer dos elementos do agregado
familiar.
Economia comum
Consideram-se em economia comum as pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação e
tenham estabelecido entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos.
A situação de economia comum mantém-se nos casos em que se verifique a deslocação, por
período igual ou inferior a 30 dias, do titular ou de algum dos membros do agregado familiar e, ainda
que por período superior, se a mesma for devida a razões de saúde, estudo, formação profissional
ou de relação de trabalho que revista carácter temporário, ainda que essa ausência se tenha iniciado
em momento anterior ao do requerimento.
Equiparação a afinidade
Considera-se equiparada a afinidade a relação familiar resultante de situação de união de facto há
mais de dois anos.
Não são considerados como elementos do agregado familiar as pessoas que se encontrem em
qualquer das seguintes situações:
 Quando exista vínculo contratual entre as pessoas, designadamente sublocação e hospedagem
que implique residência ou habitação comum
 Quando exista obrigação de convivência por prestação de atividade laboral para com alguma
das pessoas do agregado familiar
 Sempre que a economia comum esteja relacionada com a prossecução de finalidades
transitórias
 Quando exista coação física ou psicológica ou outra conduta atentatória da autodeterminação
individual relativamente a alguma das pessoas inseridas no agregado familiar.

Voltar ao índice
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RENDIMENTOS
Para efeitos da verificação da condição de recursos exigida para atribuição dos subsídios sociais,
são considerados os seguintes rendimentos:
 Rendimentos de trabalho dependente
Rendimentos anuais ilíquidos provenientes de trabalho dependente e considerados nos termos
do Código do Imposto do Rendimento das Pessoas Singulares (IRS).
 Rendimentos empresariais e profissionais
Rendimentos no domínio das atividades independentes apurados através da aplicação dos
coeficientes previstos no n.º 2 do art. 31.º do Código do IRS, ao valor das vendas de
mercadorias e de produtos e ao valor dos serviços prestados.
 Rendimentos de capitais
Rendimentos definidos no art. 5.º do Código do IRS, nomeadamente, juros de depósitos em
contas bancárias, dividendos de ações ou rendimentos de outros ativos financeiros.
Se o total desses rendimentos for inferior a 5% do valor dos créditos depositados em contas
bancárias e de outros valores mobiliários, de que o requerente ou qualquer elemento do seu
agregado familiar sejam titulares em 31 de dezembro do ano relevante, o montante que se
considera é o que resulta da aplicação daquela percentagem.
 Rendimentos prediais
Rendimentos definidos no art. 8.º do Código do IRS, nomeadamente as rendas dos prédios
rústicos, urbanos e mistos, pagas ou colocadas à disposição dos respetivos titulares, valores
relativos à cedência do uso do prédio ou de parte dele e aos serviços relacionados com aquela
cedência, a diferença auferida pelo sublocador entre a renda recebida do subarrendatário e a
paga pelo senhorio, à cedência de uso de partes comuns de prédios.
Se desses bens não resultarem rendas, ou se resultarem mas com um valor inferior a 5% do
valor mais elevado que conste na caderneta predial atualizada ou de teor matricial, emitida pelos
serviços de finanças competentes, ou do documento que haja titulado a respetiva aquisição,
reportado a 31 de dezembro do ano relevante, deve ser considerado aquele valor.
Exceção a esta regra: no caso do imóvel se destinar a habitação permanente do requerente e do
respetivo agregado familiar e desde que o seu valor patrimonial seja igual ou inferior a 450 vezes
o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS), que é de 188.649 EUR (450 x 419,22 EUR).
Se o valor patrimonial for superior àquele montante considera-se como rendimento o valor
igual a 5% do valor que exceda aquele limite.
 Pensões
Valor anual das pensões, designadamente pensões de velhice, de invalidez, de sobrevivência, de
aposentação, de reforma ou de outras de idêntica natureza, rendas temporárias ou vitalícias,
prestações a cargo de companhias de seguro ou de fundos de pensões e pensões de alimentos.
 Prestações sociais
Todas as prestações, subsídios ou apoios sociais atribuídos de forma continuada, com exceção
do Abono de Família Pré-Natal, Abono de Família para Crianças e Jovens, Bonificação por
Deficiência do Abono de Família, Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa e do Subsídio por
Frequência de Estabelecimento de Educação Especial.
Voltar ao índice
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 Apoios à habitação
São todos os subsídios de residência, subsídios de renda de casa e todos os apoios públicos no
âmbito da habitação social, com caráter de regularidade, incluindo os de renda social e renda
apoiada.
Para efeitos de apuramento dos rendimentos, considera-se que o valor do apoio público no âmbito
da habitação social corresponde à diferença entre o valor do preço técnico e o valor da renda
apoiada.
Condição de recursos
Limite de rendimentos e de valor dos bens de quem pretende obter uma prestação de segurança
social ou apoio social, bem como do seu agregado familiar até ao qual a lei condiciona a
possibilidade da sua atribuição.
Autorização para acesso à informação sobre os rendimentos
Os serviços de segurança social podem solicitar ao beneficiário que de uma forma livre, específica e
inequívoca, autorize o acesso a informação detida por terceiros, designadamente à
administração fiscal e às instituições bancárias, para comprovação das declarações de
rendimentos e do património do beneficiário e do seu agregado familiar.

RESIDENTE
 O cidadão nacional que tenha domicílio habitual em território nacional
 O cidadão estrangeiro, refugiado ou apátrida habilitado com título válido de autorização de
residência em território nacional ou em situação equiparada.
Equiparado a residentes
 Os refugiados e apátridas portadores de títulos de proteção temporária válidos
 Os estrangeiros portadores de títulos válidos de autorização de residência ou de prorrogação de
permanência.

Legislação
Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de
junho, pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de junho e pela Lei n.º 120/2015, de 1 de setembro

Voltar ao índice
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MINISTÉRIO DA SOLIDARIEDADE, EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
DIREÇÃO-GERAL DA SEGURANÇA SOCIAL

Decreto-Lei n.º 176/2003, que institui o abono de família para crianças e
jovens e define a proteção na eventualidade de encargos familiares no âmbito
do subsistema de proteção familiar

Legislação Consolidada

Institui o abono de família para crianças e jovens e define a protecção na eventualidade de encargos
familiares no âmbito do subsistema de protecção familiar
Decreto-Lei n.º 176/2003 - Diário da República n.º 177/2003, Série I-A de 2003-08-02

Diploma
Institui o abono de família para crianças e jovens e define a protecção na eventualidade de encargos
familiares no âmbito do subsistema de protecção familiar
A reforma da segurança social tem vindo a ser concretizada progressivamente pelo XV Governo Constitucional, o qual tem
demonstrado um espírito reformista e mobilizador para as causas sociais, buscando respostas de base humanista e de
matriz personalista, contribuindo assim para uma sociedade mais justa e mais solidária.
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O reforço da justiça social e da igualdade de oportunidades, de modo seguro e sustentado, por forma que o primado social
se realize efectivamente, constitui uma das prioridades fundamentais enunciadas no Programa deste Governo, cuja
materialização se iniciou com a aprovação da nova Lei de Bases da Segurança Social - Lei n.º 32/2002, de 20 de
Dezembro.
Na sociedade actual a família constitui um espaço privilegiado de realização da pessoa e de reforço da solidariedade entre
gerações, sendo dever do Estado cooperar, apoiar e estimular o desenvolvimento das funções específicas da família, sem
que tal signifique uma substituição na assunção das responsabilidades que lhe são e devem ser próprias.
Por isso a Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, consignou, no âmbito do sistema público de segurança social, a
autonomização do subsistema de protecção familiar, cujo objectivo é assegurar a compensação de encargos familiares
acrescidos, quando ocorram as eventualidades que integram o respectivo âmbito material.
Esta autonomização reflecte uma alteração profunda na conceptualização do modelo de protecção em causa, ao qual foi
conferida uma identidade própria, caracterizada essencialmente pela diferenciação e selectividade na atribuição das
inerentes prestações sociais à generalidade das pessoas residentes em território nacional, que satisfaçam as condições
previstas na lei com o propósito de tratar de forma desigual o que tem de ser tratado desigualmente para assim reforçar a
coesão social e promover a solidariedade.
Deste modo, as prestações familiares deixam de integrar o elenco material da protecção conferida aos trabalhadores nos
regimes de protecção social de natureza laborista, bem como o elenco material dos regimes de natureza não contributiva
destinados a proteger cidadãos em situação de carência económica não cobertos pelos regimes laboristas, como se
verificava actualmente.
Nesta conformidade e porque a família constitui um elemento fundamental da sociedade, importa fomentar, na definição
das políticas sociais, a introdução de medidas que garantam uma progressiva melhoria das condições de vida dos seus
membros, designadamente através da concessão de prestações sociais mais justas e eficazes.
A consagração de prestações familiares mais selectivas, privilegiando as famílias de menores rendimentos e com maior
número de filhos, é, pois, um desiderato a alcançar, enquanto garante do reforço do princípio da diferencialidade social que
deve pautar a concretização do direito à segurança social.
A definição deste novo quadro de protecção no contexto do subsistema de protecção familiar impõe a alteração do regime
jurídico em vigor - essencialmente consubstanciado nos Decretos-Leis n.os 133-B/97, de 30 de Maio, e 160/80, de 27 de
Maio, nas suas versões actuais, bem como na respectiva legislação complementar - o que se inicia desde já com o
presente diploma, que visa definir o regime jurídico da protecção na eventualidade de encargos familiares sem que isso
signifique, doravante, menor empenhamento do Governo na prossecução das reformas socialmente necessárias, na
realização do progresso social e na construção de uma sociedade mais justa.
O abono de família para crianças e jovens e o subsídio de funeral integram o elenco das prestações reguladas neste
diploma, as quais já existiam, mas cuja concepção é agora subordinada a novos parâmetros que potenciam uma maior
justiça social na respectiva atribuição.
Assim, o abono de família para crianças e jovens constitui um direito próprio das crianças e jovens residentes em território
nacional, que satisfaçam as condições de atribuição previstas na lei, cujo reconhecimento deixou de estar subordinado a
condicionalismos que lhes eram alheios, designadamente os relativos à carreira contributiva dos beneficiários enquanto
seus ascendentes.
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Por seu turno, o montante desta prestação passa agora a ser modulado de acordo com os escalões de rendimentos fixados
na lei, sendo que o posicionamento nos mencionados escalões é aferido em função de um rendimento de referência,
variável não só em conformidade com o valor per capita dos rendimentos do agregado familiar, mas também com o número
de crianças e jovens com direito à prestação no seio do mesmo agregado familiar.
Por forma a reforçar a protecção social neste domínio às famílias mais carenciadas, foi instituída a atribuição de um
montante adicional, com vista à compensação de encargos escolares, a conceder no mês de Setembro de cada ano, às
crianças e jovens entre os 6 e os 16 anos que se encontrem matriculados e a frequentar a escola, cujos subsídios
correspondam ao 1.º escalão de rendimentos.
O direito ao montante adicional é, ainda, excepcionalmente reconhecido às crianças e jovens, nas condições mencionadas,
por referência ao mês de Outubro do ano de início de vigência deste diploma.
No que respeita ao subsídio de funeral, cuja titularidade do direito é reconhecida ao requerente da prestação residente em
território nacional que satisfaça os requisitos de atribuição previstos na lei, é de realçar que se alargou o respectivo âmbito
de aplicação, sendo agora possível compensar os encargos decorrentes do funeral de beneficiários abrangidos pelo regime
não contributivo da segurança social, actualmente designado por regime de solidariedade, o que até agora não acontecia,
por se tratar de prestação não compreendida no esquema material daquele regime.
Desta forma põe-se termo a uma situação de injustiça relativa, dificilmente sustentável do ponto de vista social.
Para além destes aspectos estruturantes, que se evidenciam a propósito da definição do direito às prestações, o regime
agora definido reflecte a preocupação do Governo em criar condições para racionalizar, modernizar e agilizar o processo
gestionário, através da promoção de articulações entre serviços da Administração Pública e entre estes e outras entidades.
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Por último, importa ainda salientar o avanço desencadeado pelo presente diploma no sentido da unificação da gestão das
prestações nas eventualidades abrangidas pelo subsistema de protecção familiar, uma vez que o modelo de protecção ora
concebido possibilita e deve conduzir a uma gestão das prestações mais harmoniosa, mais eficiente e mais rigorosa.

D

Todavia, considerando a natureza operacional das inovações referidas, não é aconselhável que esse avanço seja
concretizado de forma abrupta que possa perturbar o bom funcionamento do aparelho gestionário do sistema público de
segurança social ou pôr em causa as legítimas expectativas dos interessados. Por isso, é imperioso que tal processo seja
realizado de forma gradual e progressiva, razão por que se comete a uma comissão de acompanhamento de âmbito
nacional a competência para, entre outras atribuições, definir um plano de transição tendente à plena consecução do
objectivo enunciado.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido pela Lei n.º 32/2002, de 20 de Dezembro, e nos termos da alínea c) do
n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo decreta, para valer como lei geral da República, o seguinte:

Alterações
Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 41/2006 - Diário da República n.º 37/2006, Série I-A de 2006-02-21, em vigor a partir de 2006-03-01, produz
efeitos a partir de 2006-03-01

Capítulo I
Disposições gerais

Secção I
Objecto, natureza e âmbito das prestações

Artigo 1.º
Objecto e natureza
1 - O presente diploma define e regulamenta a protecção na eventualidade de encargos familiares no âmbito do subsistema
de protecção familiar.
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2 - A protecção na eventualidade visa compensar os encargos decorrentes de situações geradoras de despesas para as
famílias, especialmente previstas neste diploma.
3 - A protecção referida nos números anteriores realiza-se mediante a concessão de prestações pecuniárias.

Artigo 2.º
Âmbito pessoal
Estão abrangidos pela protecção prevista neste diploma os cidadãos nacionais e os estrangeiros, refugiados e apátridas
que satisfaçam as condições gerais e específicas de atribuição das prestações.

Artigo 3.º
Âmbito material
1 - A protecção nos encargos familiares concretiza-se através de atribuição das seguintes prestações:
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a) Abono de família para crianças e jovens;
b) Abono de família pré-natal;
c) Bolsa de estudo;
d) Subsídio de funeral.
2 - O abono de família para crianças e jovens é uma prestação mensal, de concessão continuada, que visa compensar os
encargos familiares respeitantes ao sustento e educação das crianças e jovens.
3 - O abono de família pré-natal é uma prestação mensal de concessão continuada que visa incentivar a maternidade
através da compensação de encargos acrescidos durante o período de gravidez, uma vez atingida a 13.ª semana de
gestação.
4 - A bolsa de estudo é uma prestação pecuniária mensal de concessão continuada que visa combater o abandono escolar,
melhorar a qualificação dos jovens em idade escolar e compensar os encargos acrescidos com a frequência obrigatória de
nível secundário da educação ou equivalente.
5 - O subsídio de funeral é uma prestação de concessão única que visa compensar o respectivo requerente das despesas
efectuadas com o funeral de qualquer membro do seu agregado familiar ou de qualquer outra pessoa, incluindo os
nascituros, residente em território nacional.
Notas

1. Artigo 2.º, Portaria n.º 161/2016 - Diário da República n.º 111/2016, Série I de 2016-06-09
Os montantes mensais do abono de família para crianças e jovens, correspondentes aos
2.º e 3.º escalões, previstos na alínea a) do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2
de agosto, são os seguintes:
a) Em relação ao 2.º escalão de rendimentos:
i) (euro) 120,26, para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;
ii) (euro) 30,07, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses.
b) Em relação ao 3.º escalão de rendimentos:
i) (euro) 94,61, para crianças com idade igual ou inferior a 12 meses;
ii) (euro) 27,21, para crianças e jovens com idade superior a 12 meses.
Os montantes mensais do abono de família pré-natal, previsto na alínea b) do artigo 3.º
do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, são os seguintes:
a) (euro) 120,26, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;
b) (euro) 94,61, em relação ao 3.º escalão de rendimentos.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
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Secção II
Titularidade do direito às prestações

Artigo 4.º
Titularidade do direito
1 - A titularidade do direito ao abono de família para crianças e jovens é reconhecida às crianças e jovens, abrangidos pelo
âmbito pessoal do presente decreto-lei, que, à data do requerimento, satisfaçam as condições de atribuição respectivas.
2 - A titularidade do direito ao abono de família pré-natal é reconhecida à mulher grávida, abrangida pelo âmbito pessoal do
presente decreto-lei, que, à data do requerimento, satisfaça as condições de atribuição respectivas.
3 - Têm direito à bolsa de estudo as crianças e jovens abrangidos pelo âmbito pessoal do presente decreto-lei que
satisfaçam as respectivas condições de atribuição.
4 - A titularidade do direito ao subsídio de funeral é reconhecida ao requerente da prestação, abrangido pelo âmbito
pessoal do presente decreto-lei, que, à data do requerimento, satisfaça as condições de atribuição respectivas.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 5.º

E

Identificação e enquadramento
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1 - Os titulares do direito às prestações são objecto de identificação como pessoas singulares no sistema de segurança
social e enquadramento no subsistema de protecção familiar na qualidade de beneficiários.
2 - São igualmente identificados os elementos que compõem o agregado familiar do titular do direito às prestações e os
respectivos requerentes, bem como a pessoa a quem a prestação é paga.
3 - A identificação e enquadramento, nos termos dos números anteriores, relativamente a titulares de prestações geridas
pelas instituições e serviços gestores das prestações no âmbito do regime de protecção social da função pública ou pelas
caixas de actividade ou de empresa ainda subsistentes, nos termos previstos neste diploma, obedece a procedimentos
específicos, a estabelecer entre entidades repesentativas daqueles e das competentes instituições da segurança social, os
quais devem ser aprovados por portaria.

Secção III
Conceitos

Artigo 6.º
Disposição geral
Para efeitos do disposto no presente diploma, são definidos os conceitos constantes da presente secção.

Artigo 7.º
Residente
1 - Sem prejuízo do estabelecido em instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado ou de legislação
especial aplicável, é considerado como residente:
a) O cidadão nacional que possua domicílio habitual em território nacional;
b) O cidadão estrangeiro, refugiado ou apátrida habilitado com título válido de autorização de residência em território
nacional, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 - Consideram-se cidadãos nacionais residentes em território nacional os trabalhadores da Administração Pública
Portuguesa, quer tenham vínculo de direito público ou privado, e os membros do respectivo agregado familiar, desde que
aqueles prestem serviço no estrangeiro e sejam remunerados, total ou parcialmente, pelo Estado Português.
3 - Consideram-se equiparados a residentes para efeitos de atribuição da prestação de subsídio de funeral os cidadãos
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estrangeiros portadores de títulos válidos de autorização de permanência ou visto de trabalho, bem como os refugiados ou
apátridas, portadores de título de protecção temporária válidos.
4 - Consideram-se ainda equiparados a residentes para efeitos de atribuição da prestação de abono de família a crianças e
jovens:
a) Os refugiados ou apátridas portadores de título de protecção temporária válido;
b) Os cidadãos estrangeiros portadores de títulos válidos de permanência, ou respectivas prorrogações, nos termos e
condições a definir em portaria conjunta dos Ministros de Estado e da Administração Interna, da Presidência e do Trabalho
e da Solidariedade Social.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 41/2006 - Diário da República n.º 37/2006, Série I-A de 2006-02-21, em vigor a partir de 2006-03-01, produz
efeitos a partir de 2006-03-01

Artigo 8.º
Agregado familiar
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1 - Para além do titular do direito às prestações, integram o respectivo agregado familiar as seguintes pessoas que com ele
vivam em economia familiar, sem prejuízo do disposto nos números seguintes:
a) Cônjuge ou pessoa em união de facto há mais de dois anos;
b) Parentes e afins, em linha recta e em linha colateral, até ao segundo grau, decorrentes de relações de direito ou de
facto;
c) Adoptantes e adoptados;
d) Tutores e tutelados;
e) Crianças e jovens confiados por decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes
para o efeito a qualquer dos elementos do agregado familiar.
2 - Consideram-se em economia familiar as pessoas que vivam em comunhão de mesa e habitação e tenham estabelecido
entre si uma vivência comum de entreajuda e partilha de recursos, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
3 - A condição de vivência em comunhão de mesa e habitação pode ser dispensada por razões devidamente justificadas.
4 - Os adoptantes restritamente e os tutores do titular do direito às prestações bem como as pessoas a quem estes sejam
confiados por decisão judicial ou administrativa são equiparados a ascendentes do 1.º grau, para efeitos do disposto no n.º
1.
5 - As crianças e jovens titulares do direito às prestações que estejam em situação de internamento em estabelecimentos
de apoio social, públicos ou privados sem fins lucrativos, cujo funcionamento seja financiado pelo Estado ou por outras
pessoas colectivas de direito público ou de direito privado e utilidade pública, bem como aos internados em centros de
acolhimento, centros tutelares educativos ou de detenção são considerados pessoas isoladas.
6 - A situação pessoal e familiar dos membros do agregado familiar relevante para efeitos do disposto no presente diploma
é aquela que se verificar à data em que se efectua a declaração da respectiva composição.
7 - As pessoas referidas no número anterior não podem, simultaneamente, fazer parte de agregados familiares distintos,
por referência ao mesmo titular do direito a prestações.
8 - As relações de parentesco resultantes de situação de união de facto apenas são consideradas se o forem, igualmente,
para efeitos do imposto sobre rendimentos das pessoas singulares (IRS), no âmbito da legislação fiscal.
9 - Não são considerados como elementos do agregado familiar as pessoas que se encontrem em qualquer das seguintes
situações:
a) Quando exista vínculo contratual entre as pessoas, designadamente sublocação e hospedagem que implique residência
ou habitação comum;
b) Quando exista a obrigação de convivência por prestação de actividade laboral para com alguma das pessoas do
agregado familiar;
c) Sempre que a economia familiar esteja relacionada com a prossecução de finalidades transitórias;
d) Quando exerça coacção física ou psicológica ou outra conduta atentatória da autodeterminação individual relativamente
a alguma das pessoas inseridas no agregado familiar.
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Alterações
Revogado pelo/a Artigo 24.º do/a Decreto-Lei n.º 70/2010 - Diário da República n.º 115/2010, Série I de 2010-06-16, em vigor a partir de 2010-08-01

Artigo 8.º-A
Agregado monoparental
Considera-se agregado familiar monoparental, para efeitos do presente decreto-lei, o que é composto por titulares do
abono de família para crianças e jovens e por mais uma única pessoa, parente ou afim em linha recta ascendente até ao
3.º grau, ou em linha colateral, maior até ao 3.º grau, adoptante, tutor ou pessoa a quem o requerente esteja confiado por
decisão judicial ou administrativa de entidades ou serviços legalmente competentes para o efeito.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 19.º do/a Decreto-Lei n.º 70/2010 - Diário da República n.º 115/2010, Série I de 2010-06-16, em vigor a partir de 2010-08-01
Aditado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 87/2008 - Diário da República n.º 102/2008, Série I de 2008-05-28, em vigor a partir de 2008-07-01

Artigo 9.º
Rendimentos de referência

D
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1 - Os rendimentos de referência a considerar na determinação do escalão de que depende a modulação do abono de
família para crianças e jovens e do abono de família pré-natal resultam da soma do total de rendimentos de cada elemento
do agregado familiar a dividir:
a) No caso do abono de família para crianças e jovens, pelo número de titulares de direito ao abono, inseridos no agregado
familiar, acrescido de um;
b) No caso do abono de família pré-natal, pelo número de titulares de direito ao abono, inseridos no agregado familiar,
acrescido de um e de mais o número dos nascituros.
2 - (Revogado).
3 - (Revogado).
4 - (Revogado).
5 - (Revogado).
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 24.º do/a Decreto-Lei n.º 70/2010 - Diário da República n.º 115/2010, Série I de 2010-06-16, em vigor a partir de 2010-08-01
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Capítulo II
Condições de atribuição das prestações

Artigo 10.º
Condição geral
1 - É condição de atribuição das prestações previstas neste diploma que o titular do direito seja residente em território
nacional ou se encontre em situação equiparada, nos termos do artigo 7.º
2 - Salvo o disposto em instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado ou em legislação especial, as
prestações concedidas ao abrigo do presente diploma não são transferíveis para fora do território nacional.

Artigo 11.º
Condições específicas de atribuição do abono de família para crianças e jovens
1 - O direito ao abono de família para crianças e jovens é reconhecido às crianças e jovens inseridos em agregados
familiares cujos rendimentos de referência sejam inferiores ao valor limite fixado na determinação do escalão de
rendimentos mais elevado e às crianças e jovens considerados pessoas isoladas, nos termos do n.º 5 do artigo 8.º, desde
que satisfaçam as seguintes condições:
a) O nascimento com vida;
b) O não exercício de actividade laboral;
c) A observância dos condicionalismos etários previstos no número seguinte.
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2 - O abono de família para crianças e jovens é concedido:
a) Até à idade de 16 anos;
b) Dos 16 aos 18 anos, se estiverem matriculados no ensino básico, em curso equivalente ou de nível subsequente, ou se
frequentarem estágio curricular indispensável à obtenção do respectivo diploma;
c) Dos 18 aos 21 anos, se estiverem matriculados no ensino secundário, curso equivalente ou de nível subsequente, ou se
frequentarem estágio curricular indispensável à obtenção do respectivo diploma;
d) Dos 21 aos 24 anos, se estiverem matriculados no ensino superior ou curso equivalente ou se frequentarem estágio
curricular indispensável à obtenção do respectivo diploma;
e) Até aos 24 anos, tratando-se de crianças ou jovens portadores de deficiência, em função da qual sejam devidas
prestações por encargos com deficiência no âmbito do subsistema de protecção familiar.
3 - Os limites etários previstos nas alíneas b) a d) do número anterior são igualmente aplicáveis às situações de frequência
de cursos de formação profissional, sendo o nível do curso determinado nos termos do artigo seguinte.
4 - Os limites etários fixados nas alíneas b) a d) do n.º 2 são alargados até três anos sempre que, mediante declaração
médica, se verifique que os titulares sofrem de doença ou foram vítimas de acidente que impossibilite o normal
aproveitamento escolar.
5 - As crianças e jovens referidos na alínea e) do n.º 2, que se encontrem a estudar no nível de ensino previsto na alínea d)
do mesmo número, beneficiam do alargamento nos termos do número anterior, a partir dos 24 anos.

E

Alterações
Rectificado pelo/a Declaração de Rectificação n.º 11-G/2003 - Diário da República n.º 226/2003, 1º Suplemento, Série I-A de 2003-09-30, em vigor a partir de
2003-10-01, produz efeitos a partir de 2003-01-01

Artigo 12.º

R

Equiparação de cursos

D

1 - Para efeitos de concessão do abono de família para crianças e jovens e da bolsa de estudo, presumem-se equiparados
aos cursos oficiais os cursos ministrados em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, desde que estes
possuam autorização legal de funcionamento.
2 - O nível do curso, para efeitos do número anterior, é determinado pelo grau de habilitações exigido no respectivo
ingresso.
3 - As acções de formação profissional, ministradas por entidades oficiais ou outras entidades credenciadas para o efeito
por organismos oficiais, designadamente pelo Instituto do Emprego e Formação Profissional, são equiparadas aos cursos
oficiais, sendo-lhes aplicável o disposto no número anterior.
4 - Sempre que esteja em causa a frequência de cursos ou acções de formação profissional, prevista no número anterior,
que não exijam para o ingresso qualquer grau de habilitação, ter-se-á em conta, para definição do subsequente nível
académico, aquele que o destinatário das prestações possuir.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 12.º-A
Condições específicas de atribuição do abono de família pré-natal
1 - O direito ao abono de família pré-natal depende do preenchimento cumulativo das seguintes condições:
a) Serem os rendimentos de referência do agregado familiar inferiores ao valor limite fixado na determinação do escalão de
rendimentos mais elevado;
b) Ser efectuada prova do tempo de gravidez, bem como do número previsível de nascituros.
2 - Para efeitos do disposto na alínea a) do número anterior, a delimitação do agregado familiar é feita nos termos dos
artigos 8.º e 8.º-A com as devidas adaptações.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 12.º-B
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Condições específicas de atribuição da bolsa de estudo
1 - O direito à bolsa de estudo é reconhecido ao titular do abono de família para crianças e jovens que satisfaça
cumulativamente as seguintes condições:
a) Estar inserido em agregado familiar com rendimentos correspondentes ao 1.º ou 2.º escalão;
b) Estar matriculado e a frequentar o 10.º, 11.º ou 12.º ano de escolaridade ou nível de escolaridade equivalente;
c) Possuir idade inferior a 18 anos;
d) Ter aproveitamento escolar durante a frequência do ensino secundário ou de nível de escolaridade equivalente.
2 - Nos casos em que seja atingida, no decurso do ano escolar, a idade limite para a atribuição da bolsa de estudo,
mantém-se o direito à mesma até ao termo do referido ano.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 13.º
Condições específicas de atribuição do subsídio de funeral
1 - É condição de atribuição do subsídio de funeral que o requerente prove ter efectuado as respectivas despesas.

R

E

2 - É, ainda, condição de atribuição do subsídio de funeral que o cidadão falecido tenha sido residente não enquadrado por
regime obrigatório de protecção social, em função do qual confira direito a subsídio por morte, salvo se este for inferior a
50% do valor mínimo estabelecido no âmbito do regime geral de segurança social do subsistema previdencial.
3 - Se a morte tiver resultado de acto de terceiro pelo qual seja devida indemnização por despesas de funeral, a instituição
ou serviço que tenha atribuído a prestação tem direito a ser reembolsado do respectivo valor.

Capítulo III

D

Determinação dos montantes das prestações

Artigo 14.º

Determinação dos montantes do abono de família para crianças e jovens
1 - O montante do abono de família para crianças e jovens é variável em função do nível de rendimentos, da composição
do agregado familiar em que se insere o titular do direito à prestação e da respectiva idade.
2 - Para efeitos da determinação do montante do abono de família para crianças e jovens são estabelecidos os seguintes
escalões de rendimentos indexados ao valor do indexante dos apoios sociais (IAS), em vigor à data a que se reportam os
rendimentos apurados:
1.º escalão - rendimentos iguais ou inferiores a 0,5;
2.º escalão - rendimentos superiores a 0,5 e iguais ou inferiores a 1;
3.º escalão - rendimentos superiores a 1 e iguais ou inferiores a 1,5;
4.º escalão - rendimentos superiores a 1,5.
3 - O valor anual dos rendimentos a considerar para efeitos do número anterior corresponde a 14 vezes o valor do IAS.
4 - O montante do abono de família para crianças e jovens inseridos em agregados familiares monoparentais é majorado
em 35 %.
5 - Nos primeiros 12 meses de vida, o montante do abono de família para crianças e jovens é majorado nos termos a fixar
em portaria.
6 - A majoração prevista no n.º 4 incide sobre o valor dos respectivos subsídios e das respectivas majorações e
bonificações previstas na lei.
7 - Após apresentação da prova anual, sempre que haja modificação dos rendimentos ou da composição do agregado
familiar que determine a alteração dos rendimentos de referência, o escalão de rendimentos de que depende a modulação
dos montantes do abono de família para crianças e jovens pode ser reavaliado, em termos a definir em diploma próprio.
8 - Os efeitos decorrentes da reavaliação, prevista no número anterior, produzem-se a partir do mês seguinte àquele em
que ocorreram os factos determinantes da alteração do escalão.
Alterações
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Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 2/2016 - Diário da República n.º 3/2016, Série I de 2016-01-06, em vigor a partir de 2016-02-01
Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a Decreto-Lei n.º 133/2012 - Diário da República n.º 123/2012, Série I de 2012-06-27, em vigor a partir de 2012-07-01
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 116/2010 - Diário da República n.º 206/2010, Série I de 2010-10-22, produz efeitos a partir de 2010-11-01
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 87/2008 - Diário da República n.º 102/2008, Série I de 2008-05-28, em vigor a partir de 2008-07-01

Artigo 14.º-A
Majoração do abono de família para crianças e jovens do segundo titular e seguintes
1 - O valor do abono de família para crianças e jovens determinado nos termos do artigo 14.º é majorado nos seguintes
termos:
a) O nascimento ou integração de uma segunda criança titular no agregado familiar determina a majoração, em dobro, das
prestações de abono de família a atribuir a cada criança titular desse mesmo agregado familiar com idade entre os 12
meses e os 36 meses de idade, inclusive;
b) O nascimento ou a integração de uma terceira criança titular no agregado familiar determina a majoração, em triplo, das
prestações de abono de família a atribuir a cada criança titular desse mesmo agregado familiar com idade entre os 12
meses e os 36 meses de idade, inclusive.
2 - O disposto no número anterior não prejudica a aplicação das regras estabelecidas no artigo 19.º, relativas ao início das
prestações.
Notas

D

R

E

1. Artigo 3.º, Portaria n.º 161/2016 - Diário da República n.º 111/2016, Série I de 2016-06-09
Os montantes mensais da majoração do abono de família para crianças e jovens nas
famílias mais numerosas têm por referência os valores desta prestação fixados no artigo
anterior e são, consoante o caso, os seguintes:
a) Para criança inserida em agregados familiares com dois titulares de abono nas
condições previstas na alínea a) do n.º 1 do artigo 14.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de
2 de agosto:
i) (euro) 30,07, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;
ii) (euro) 27,21, em relação ao 3.º escalão de rendimentos;
b) Para criança inserida em agregados familiares com mais de dois titulares de abono nas
condições previstas na alínea b) do n.º 1 do artigo 14.º-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de
2 de agosto:
i) (euro) 60,14, em relação ao 2.º escalão de rendimentos;
ii) (euro) 54,42, em relação ao 3.º escalão de rendimentos.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 15.º
Montante adicional
1 - Os titulares do direito a abono de família para crianças e jovens, correspondente ao 1.º escalão de rendimentos, de
idade compreendida entre 6 e 16 anos durante o ano civil que estiver em curso, têm direito a receber, no mês de Setembro,
além do subsídio que lhes corresponde, um montante adicional de igual quantitativo que visa compensar as despesas com
encargos escolares, desde que matriculados em estabelecimento de ensino.
2 - A situação referida na parte final do número anterior pode ser verificada, em qualquer momento, pelas instituições ou
serviços competentes nos termos a regulamentar.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 77/2010 - Diário da República n.º 121/2010, Série I de 2010-06-24, em vigor a partir de 2010-06-25, produz
efeitos a partir de 2010-07-01
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
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Artigo 15.º-A
Montante do abono de família pré-natal
1 - O montante do abono de família pré-natal é igual ao do abono de família para crianças e jovens determinado nos termos
dos artigos 14.º e 17.º, acrescido de majoração idêntica à devida nos primeiros 12 meses de vida, sem prejuízo do disposto
no número seguinte.
2 - O montante determinado nos termos do número anterior é multiplicado pelo número de nascituros medicamente
comprovado.
3 - Ao montante do abono pré-natal é aplicável majoração idêntica à prevista no n.º 4 do artigo 14.º, desde que a respectiva
titular viva isoladamente ou o seu agregado familiar seja composto apenas por titulares do direito a abono de família para
crianças e jovens.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 19.º do/a Decreto-Lei n.º 70/2010 - Diário da República n.º 115/2010, Série I de 2010-06-16, em vigor a partir de 2010-08-01
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 15.º-B
Montante da bolsa de estudo
O montante da bolsa de estudo é igual ao valor do abono de família para crianças e jovens que esteja a ser atribuído ao
seu titular.
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Alterações
Alterado pelo/a Artigo 64.º do/a Lei n.º 55-A/2010 - Diário da República n.º 253/2010, 1º Suplemento, Série I de 2010-12-31, em vigor a partir de 2011-01-01
Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 16.º

D

Montante do subsídio de funeral

O subsídio de funeral é de montante fixo.

Artigo 17.º

Fixação dos montantes das prestações
Os montantes das prestações previstas no presente decreto-lei e da majoração prevista no n.º 5 do artigo 14.º são fixados
em portaria.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 87/2008 - Diário da República n.º 102/2008, Série I de 2008-05-28, em vigor a partir de 2008-07-01

Artigo 18.º
Actualização
Os montantes das prestações por encargos familiares são periodicamente actualizados, tendo em consideração os meios
financeiros disponíveis e a variação previsível do índice de preços no consumidor (IPC), sem habitação.

Capítulo IV
Duração do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal e da bolsa de estudo

Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-01-01
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 19.º
Início
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1 - O início do abono de família para crianças e jovens verifica-se no mês seguinte àquele em que ocorreu o facto
determinante da sua concessão, desde que tenha sido requerido nos prazos fixados no presente diploma.
2 - No caso de não observância dos prazos a que se refere o número anterior, o início da prestação tem lugar no mês
seguinte àquele em que deu entrada o requerimento.
3 - Nos casos em que a atribuição da prestação esteja condicionada à apresentação de sentença judicial, o início da
prestação reporta-se à data do respectivo trânsito em julgado, se requerida nos seis meses subsequentes a esta data, ou
ao mês seguinte ao da apresentação do requerimento, decorrido aquele prazo.

Artigo 20.º
Período de concessão
1 - O abono de família para crianças e jovens é concedido, mensalmente:
a) Até à idade de 16 anos;
b) Até à idade de 24 anos, tratando-se de crianças e jovens portadores de deficiência;
c) Durante o ano escolar, relativamente às crianças e jovens que observem os limites etários e condições académicas
previstas no artigo 11.º;
d) Durante o período correspondente à frequência de acções de formação profissional.
2 - Entende-se por ano escolar o período compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Agosto do ano seguinte.

E

3 - Nos casos em que as crianças e jovens atinjam, no decurso do ano escolar, a idade limite para a atribuição da
prestação, em relação ao nível de ensino que frequentem, mantêm o direito à mesma até ao termo do referido ano.

R

Artigo 21.º

Situações especiais

D

1 - Nas situações em que os jovens não tenham podido matricular-se, por força da aplicação das regras de acesso ao
ensino superior, é mantido o direito ao subsídio:
a) No ano escolar subsequente ao 12.º ano de escolaridade, aos estudantes que já tenham idade compreendida nos limites
fixados para a frequência de ensino de nível superior;
b) Até ser atingida a idade estabelecida para frequência do ensino secundário, aos estudantes que concluam o 12.º ano de
escolaridade antes daquele limite etário.
2 - Sempre que, por motivos curriculares, os jovens estejam impedidos de se matricularem no ano lectivo subsequente, o
direito à prestação mantém-se até ao limite etário fixado para o grau de ensino em que se inserem as disciplinas cuja
aprovação visam obter.

Artigo 21.º-A
Início e período de concessão do abono de família pré-natal
1 - A concessão do abono de família pré-natal é devida a partir do mês seguinte àquele em que se atinge a 13.ª semana de
gestação.
2 - A prestação é concedida mensalmente por um período de seis meses ou, no caso de o período de gestação ser
superior a 40 semanas, até ao mês do nascimento, inclusive.
3 - Se o período de gestação for inferior a 40 semanas, em virtude de nascimento prematuro, o direito à prestação é
garantido pelo período correspondente a seis meses, ainda que em acumulação com o abono de família para crianças e
jovens devido após o nascimento do seu titular.
4 - Em caso de interrupção da gravidez, o abono de família pré-natal é concedido até ao mês da interrupção da gravidez,
inclusive, devendo a beneficiária comunicar esse facto aos serviços competentes da segurança social.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 21.º-B
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Período de concessão da bolsa de estudo
O direito à bolsa de estudo nasce no mês em que se inicia o ano escolar, ou no início do mês seguinte àquele em que
ocorra o facto determinante da sua concessão, se este for posterior, e mantém-se até à conclusão do nível secundário da
educação ou equivalente, desde que se mantenham as condições de atribuição consagradas no artigo 12.º-B.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 22.º
Suspensão e retoma do direito
1 - O direito ao abono da família para crianças e jovens e à bolsa de estudo é suspenso se deixar de se verificar a condição
de atribuição prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 11.º
2 - A suspensão do direito ao abono da família para crianças e jovens e à bolsa de estudo nos termos do número anterior
não prejudica a sua retoma, por solicitação dos interessados, quando voltarem a verificar-se os condicionalismos de
atribuição.
3 - A suspensão e a retoma do direito, previstas nos números anteriores, têm lugar no mês seguinte àquele em que a
entidade gestora da prestação teve conhecimento dos factos respectivamente determinantes.

E

Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 23.º

R

Cessação

D

1 - O direito ao abono de família para crianças e jovens cessa quando deixar de se verificar algum dos condicionalismos
que não dê lugar à suspensão.
2 - O direito à bolsa de estudo suspende-se e cessa nas situações, respectivamente, de suspensão e de cessação do
direito ao abono de família a crianças e jovens, cessando também quando deixe de se verificar alguma das condições de
atribuição previstas no n.º 1 do artigo 12.º-B.
3 - O direito à bolsa de estudo, nos casos de suspensão ou cessação nos termos no número anterior, pode ser retomado
por solicitação dos interessados, quando voltarem a verificar-se os respectivos condicionalismos de atribuição do direito.
4 - Os efeitos da cessação reportam-se ao início do mês seguinte àquele em que deixarem de se verificar os
condicionalismos referidos no número anterior.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28

Capítulo V
Acumulação de prestações

Artigo 24.º
Cumulabilidade de prestações
1 - As prestações concedidas ao abrigo do disposto neste diploma são cumuláveis entre si e com outras prestações nos
termos dos números seguintes.
2 - O abono de família para crianças e jovens e a bolsa de estudo são cumuláveis com:
a) Prestações garantidas por encargos no domínio da deficiência ou dependência no âmbito do subsistema de protecção
familiar;
b) Prestações por morte garantidas no âmbito dos subsistemas previdencial e de solidariedade;
c) Prestação do rendimento social de inserção, no âmbito do subsistema de solidariedade.
3 - O abono de família pré-natal é cumulável com as prestações garantidas pelo sistema de segurança social.
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4 - A bolsa de estudo é cumulável com prestações de idêntica natureza atribuídas em função da frequência de grau de
ensino equivalente ao ensino secundário.
5 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º, o subsídio de funeral é cumulável com a generalidade das prestações
garantidas no âmbito dos subsistemas do sistema público de segurança social.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 25.º
Inacumulabilidade de prestações
1 - Salvo disposição legal em contrário, não são cumuláveis entre si prestações emergentes do mesmo facto desde que
respeitantes ao mesmo interesse protegido, ainda que atribuídas no âmbito de diferentes regimes de protecção social.
2 - O abono de família para crianças e jovens não é cumulável com as prestações dos regimes dos subsistemas
previdencial e de solidariedade, salvo o disposto nas alíneas b) e c) do n.º 2 do artigo anterior.

Artigo 26.º
Relevância de prestações garantidas por regimes estrangeiros

E

Para efeitos do disposto no presente capítulo, são tomadas em consideração prestações concedidas por regimes de
protecção social estrangeiros, sem prejuízo do disposto em instrumentos internacionais a que Portugal se encontre
vinculado.

R

Artigo 27.º

Cumulação com rendimentos de trabalho

D

1 - O abono de família para crianças e jovens e a bolsa de estudo não são cumuláveis com rendimentos de trabalho
auferidos pelos seus titulares.
2 - O abono de família pré-natal e o subsídio de funeral são cumuláveis com rendimentos de trabalho auferidos pelo seu
titular.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Capítulo VI
Processamento e administração

Secção I
Gestão das prestações e organização dos processos

Subsecção I
Gestão das prestações

Artigo 28.º
Entidades competentes
A gestão das prestações reguladas neste diploma compete:
a) Ao Instituto de Segurança Social, I. P. (ISS, I. P.), através dos centros distritais de segurança social, ou às caixas de
actividade ou de empresa subsistentes, se o requerente das prestações for beneficiário abrangido pelas mesmas;
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b) Aos serviços processadores de remunerações, se os requerentes forem funcionários e agentes da Administração
Pública e dos serviços e organismos na dependência orgânica e funcional da Presidência da República, da Assembleia da
República e das instituições judiciárias, magistrados judiciais e do Ministério Público, pessoal das Forças Armadas e das
forças de segurança, bem como aposentados, reformados e pensionistas de sobrevivência da Caixa Geral de
Aposentações;
c) Às entidades competentes das administrações regionais autónomas.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 29.º
Articulações
1 - As entidades gestoras das prestações devem promover a articulação com as entidades e serviços com competência
para comprovar os requisitos de que depende a atribuição e manutenção das prestações, com vista a assegurar o correcto
enquadramento das situações a proteger.
2 - Para os efeitos referidos no número anterior, devem ser estabelecidos os procedimentos a observar na promoção de
informação entre as entidades e serviços envolvidos, designadamente através da utilização de suporte electrónico ou por
articulação das respectivas bases de dados, nos termos a definir por lei.

Subsecção II

E

Organização dos processos

R

Artigo 30.º

Requerimento

D

A atribuição das prestações previstas no presente decreto-lei depende da apresentação de requerimento junto das
entidades competentes, com excepção da bolsa de estudo que é de atribuição oficiosa.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 31.º
Legitimidade para requerer o abono de família para crianças e jovens
1 - O abono de família para crianças e jovens é requerido:
a) Pelos pais ou pessoas equiparadas por situação de facto ou pelos representantes legais, desde que os titulares do
direito à prestação estejam inseridos no seu agregado familiar;
b) Por pessoa idónea que viva em comunhão de mesa e habitação com o titular do direito à prestação, por pessoa a quem
o mesmo esteja confiado administrativa ou judicialmente ou pela entidade que o tenha à sua guarda e cuidados que lhe
preste ou se disponha a prestar-lhe assistência, desde que a situação seja devidamente comprovada.
2 - O abono de família para crianças e jovens pode ser requerido pelo próprio titular, se for maior de 18 anos.
3 - Havendo, no âmbito do mesmo agregado familiar, direito a abono de família para crianças e jovens por mais de um
titular, as prestações devem ser requeridas pela mesma pessoa com legitimidade para o efeito.

Artigo 32.º
Prazo para requerer
1 - O prazo para requerer as prestações previstas neste diploma é de seis meses a partir do 1.º dia do mês seguinte àquele
em que ocorreu o facto determinante da concessão, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 - Nas situações em que, nos termos da lei do registo civil nacional, os actos determinantes da concessão de prestação
estão sujeitos a transcrição nos registos centrais, o início do prazo definido no n.º 1 conta-se a partir do 1.º dia do mês
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seguinte ao da data em que o mesmo foi efectuado.
3 - Nos casos em que a atribuição do direito às prestações respeite a situações decorrentes de actos cujo reconhecimento
depende de decisão judicial, o prazo estabelecido no n.º 1 inicia-se a partir do 1.º dia do mês seguinte ao da data do
trânsito em julgado da referida decisão.

Artigo 32.º-A
Requerimento do abono pré-natal
1 - Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, o abono de família pré-natal deve ser requerido pela mulher grávida,
ou em seu nome pelo respectivo representante legal, durante o período de gestação que antecede o nascimento ou no
prazo previsto no artigo anterior, caso em que a certificação médica a que se refere a alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º-A é
substituída pelo documento de identificação civil da criança.
2 - Considera-se válido para efeito de reconhecimento do direito ao abono de família pré-natal o requerimento do abono de
família para crianças e jovens apresentado pelo titular do direito, após o nascimento, no prazo previsto no artigo anterior,
caso em que é dispensada a apresentação da respectiva certificação médica.
3 - Os requerimentos referidos nos números anteriores não estão subordinados à aplicação da regra prevista no n.º 3 do
artigo 31.º
4 - Os modelos de requerimento do abono pré-natal e da certificação médica do tempo de gravidez são aprovados,
respectivamente, por portaria do membro do Governo responsável pela área da segurança social e por portaria conjunta
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da segurança social e da saúde.

E

Alterações
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

R

Artigo 32.º-B

Dispensa do requerimento do abono de família para crianças e jovens

D

1 - É dispensada a apresentação do requerimento do abono de família para crianças e jovens, prevista no artigo 30.º, nas
situações em que tenha sido apresentado requerimento de abono de família pré-natal, nos termos do n.º 1 do artigo
anterior, sem prejuízo da obrigatoriedade de comprovação da identificação civil da criança.
2 - O regime do artigo 19.º é aplicável, com as devidas adaptações, à apresentação da identificação civil da criança referida
no número anterior.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Secção II
Declarações e meios de prova

Subsecção I
Declarações

Artigo 33.º
Declaração de inacumulabilidade
Os requerentes das prestações devem declarar, no requerimento, se foi requerida ou atribuída prestação com o mesmo
objectivo em relação ao titular da prestação e, em caso afirmativo, por que regime de protecção social.

Artigo 34.º
Declaração da composição do agregado familiar e da situação de economia familiar

1 - Os requerentes das prestações devem declarar, no requerimento, a composição do agregado familiar em que se insere
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o titular da prestação e que os respectivos membros vivem em economia familiar.
2 - No caso de não se verificar comunhão de mesa e habitação relativamente a algum dos membros do agregado familiar,
deve ser indicada a razão justificativa.
3 - A declaração a que se refere o n.º 1 é feita tendo em atenção o disposto no artigo 8.º
4 - As entidades gestoras das prestações podem desencadear os procedimentos que julguem adequados à comprovação
das situações declaradas nos termos dos números anteriores.

Artigo 35.º
Declaração de exercício de actividade laboral
1 - Os requerentes do abono de família para crianças e jovens devem declarar, no requerimento, se os titulares das
mesmas se encontram a exercer actividade laboral e, em caso afirmativo, proceder à identificação do respectivo regime de
protecção social.
2 - Os requerentes do subsídio de funeral devem declarar, no acto do requerimento, se o falecido estava, à data da morte,
ou tinha estado anteriormente enquadrado por qualquer regime obrigatório de protecção social e, em caso afirmativo, por
qual.

Artigo 36.º
Declaração de rendimentos

D

R

E

1 - Os requerentes do abono de família para crianças e jovens devem declarar, no requerimento, os rendimentos de cada
um dos elementos do agregado familiar, bem como os respectivos números de identificação da segurança social e fiscal,
se os houver, e, ainda, o número de titulares do direito à prestação inseridos no agregado familiar.
2 - A declaração de rendimentos referida no número anterior é feita por referência ao ano civil anterior àquele em que é
apresentada, tendo em atenção o disposto nos artigos 8.º e 9.º, e produz efeitos a partir da data da atribuição da prestação
e durante o ano civil subsequente.
3 - A declaração de rendimentos é dispensada nas situações em que já tenha sido produzida anteriormente, para efeito de
reconhecimento do direito a prestação em relação a outro titular inserido no mesmo agregado familiar.
4 - A comprovação dos elementos constantes da declaração referida no n.º 1 pode vir a ser efectuada por troca de
informação decorrente da articulação prevista no artigo 29.º entre os competentes serviços do sistema de segurança social
e do sistema fiscal, nos termos a definir por lei.

Artigo 37.º
Declaração em caso de morte decorrente de acto de terceiro
Os requerentes do subsídio de funeral devem declarar, no requerimento, se a morte foi provocada por acto de terceiro
responsável pela reparação.

Artigo 38.º
Declaração das situações determinantes da alteração, suspensão ou cessação das prestações

1 - Os titulares das prestações ou as pessoas ou entidades a quem as mesmas são pagas devem declarar as situações
determinantes de alteração, suspensão ou cessação das prestações no prazo de 10 dias úteis após a sua ocorrência.
2 - Os titulares das prestações ou as pessoas ou entidades a quem as mesmas são pagas devem declarar a alteração de
residência, observando o prazo estipulado no artigo anterior.
3 - Os titulares das prestações ou as pessoas a quem as mesmas são pagas devem declarar, no prazo estabelecido no n.º
1, as situações de alteração na composição do agregado familiar que determinem a alteração da sua caracterização como
agregado monoparental.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 3.º do/a Decreto-Lei n.º 87/2008 - Diário da República n.º 102/2008, Série I de 2008-05-28, em vigor a partir de 2008-07-01
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Subsecção II
Meios de prova

Artigo 39.º
Meios de prova em geral
1 - A identidade, o estado civil e o parentesco provam-se por meio de certidão do registo civil.
2 - As certidões do registo civil podem ser substituídas pelo bilhete de identidade ou pelo boletim de nascimento ou cédula
pessoal, quando devidamente averbados.
3 - As restantes provas devem fazer-se por declaração ou constar, conforme os casos, de certidões, atestados ou
documentos certificados pelas entidades competentes.
4 - As provas necessárias ao reconhecimento ou manutenção do direito às prestações devem ser apresentadas pelos
requerentes ou pela pessoa a quem a prestação é paga, quando não coincidam.

Artigo 40.º
Prova anual de rendimentos e da composição do agregado familiar

D

R

E

1 - A prova de rendimentos e da composição do agregado familiar de que depende a determinação dos montantes do
abono de família para crianças e jovens é feita anualmente, no mês de Outubro, mediante declaração do interessado, com
os elementos referidos no n.º 1 do artigo 36.º, sem prejuízo da apresentação de quaisquer elementos comprovativos da
veracidade das declarações, solicitados pelas instituições ou serviços gestores das prestações.
2 - A prova da residência legal e situação a esta equiparada é feita, anualmente, em simultâneo com a prova feita nos
termos do número anterior, com os elementos referidos no artigo 39.º e na portaria prevista na alínea b) do n.º 4 do artigo
7.º e pode vir a ser efectuada por troca de informação nos termos da articulação prevista no artigo 29.º
3 - A prova de rendimentos relativa às prestações geridas pelo ISS, I. P., é efectuada oficiosamente por troca de
informação entre os competentes serviços da segurança social e da administração fiscal, nos termos do Decreto-Lei n.º
92/2004, de 20 de Abril, sem prejuízo de exigência de apresentação da declaração prevista no n.º 1 nos casos em que a
prova de rendimentos oficiosa não seja possível ou a informação disponibilizada suscite dúvidas.
4 - No caso de prova de rendimentos oficiosa, é dispensada a prova anual de composição do agregado familiar, sem
prejuízo da obrigação de declaração das situações de alteração do agregado familiar, no prazo de 10 dias úteis após a sua
ocorrência.
5 - A prova de rendimentos referida nos n.os 1 e 3 é feita por referência ao ano civil anterior àquele em que é apresentada,
tendo em atenção o disposto nos artigos 8.º e 9.º, e produz efeitos a partir de 1 de Janeiro do ano civil subsequente.
6 - A prova anual perante entidades gestoras diferentes do ISS, I. P., pode vir a ser efectuada por troca de informação nos
termos da articulação prevista no artigo 29.º
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 41/2006 - Diário da República n.º 37/2006, Série I-A de 2006-02-21, em vigor a partir de 2006-03-01

Artigo 41.º
Efeitos da falta de apresentação da prova anual de rendimentos e da composição do agregado familiar

1 - A falta de apresentação da declaração, nos termos referidos no n.º 1 do artigo anterior, determina a suspensão do
pagamento do abono de família para crianças e jovens a partir do segundo mês seguinte ao termo do prazo.
2 - Nas situações previstas no número anterior, as instituições ou serviços gestores das prestações devem notificar os
interessados de que a não apresentação da prova, no prazo de 10 dias úteis a partir da data da notificação, determina,
salvo justificação atendível, a perda do direito à prestação desde o início do ano civil em que a mesma produziria efeitos e
até ao fim do mês em que seja efectuada.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
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Artigo 42.º
Actuação das entidades gestoras das prestações
1 - Sempre que da prova anual, a que se referem os artigos anteriores, resulte posicionamento em escalão de rendimentos
que venha a determinar valor inferior ao que vinha sendo concedido ao titular do direito ao abono de família para crianças e
jovens, devem as entidades gestoras das prestações observar os seguintes procedimentos:
a) Notificar os interessados de que o valor da prestação irá sofrer redução a partir do ano civil subsequente àquele em que
a prova teve lugar, como consequência de posicionamento em escalão diferente daquele em que se encontravam;
b) Conceder o prazo de 10 dias úteis para ser requerida a rectificação de escalão, se for caso disso.
2 - Decorrido o prazo estabelecido na alínea b) do número anterior, sem que tenha sido requerida a rectificação, a
prestação é concedida pelos montantes previamente determinados.
3 - O procedimento referido no número anterior é igualmente adoptado nas situações previstas no n.º 5 do artigo 14.º,
sempre que se verifique redução do valor da prestação.
4 - As entidades gestoras das prestações podem solicitar, sempre que se justifique, quaisquer elementos que permitam
comprovar a veracidade das declarações prestadas pelos interessados, designadamente a especificação das despesas
regulares dos agregados familiares.

E

Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
Rectificado pelo/a Declaração de Rectificação n.º 11-G/2003 - Diário da República n.º 226/2003, Suplemento n.º 1, Série I-A de 2003-09-30, em vigor a partir
de 2003-10-01

R

Artigo 43.º

Prova da situação escolar

D

1 - A prova de matrícula, nas situações referidas nas alíneas b) a d) do n.º 2 e no n.º 3 do artigo 11.º e no artigo 12.º-B, é
efectuada nos termos definidos em portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Administração Pública,
da segurança social, do ensino superior e da educação.
2 - A prova da matrícula deve conter o nome completo do aluno, o grau de ensino, o ano de escolaridade, o ano lectivo da
matrícula e a designação do estabelecimento de ensino, sem prejuízo de outros elementos considerados necessários para
a atribuição do direito.
3 - No caso de impossibilidade de matrícula nas situações referidas no artigo 21.º, os interessados deverão apresentar
declaração do respectivo estabelecimento de ensino comprovativo desse facto.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 2.º do/a Decreto-Lei n.º 201/2009 - Diário da República n.º 167/2009, Série I de 2009-08-28, em vigor a partir de 2009-08-29

Artigo 44.º
Prazo para apresentação da prova anual da situação escolar
1 - As provas previstas no artigo anterior devem ser apresentadas anualmente no mês de julho.
2 - A declaração médica comprovativa da situação de incapacidade física ou mental, prevista no n.º 4 do artigo 11.º, deve
ser apresentada em simultâneo com a prova de escolaridade relativa ao ano em que ocorra esta situação.
3 - Nas situações a que se refere o n.º 5 do artigo 11.º, a declaração médica deve ser apresentada em simultâneo com a
prova de escolaridade relativa ao ano em que o jovem completa 24 anos.
4 - A prova da situação escolar pode vir a ser efectuada por troca de informação nos termos da articulação prevista no
artigo 29.º, nos termos a definir por lei.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a Decreto-Lei n.º 133/2012 - Diário da República n.º 123/2012, Série I de 2012-06-27, em vigor a partir de 2012-07-01

Artigo 45.º

Versão à data de 28-12-2016

Pág. 18 de 23

Legislação Consolidada

Efeitos da falta de apresentação da prova escolar
1 - A falta de apresentação das provas de escolaridade nos prazos estabelecidos no artigo anterior determina a suspensão
do pagamento do abono de família para crianças e jovens a partir do início do ano escolar.
2 - A apresentação das provas de escolaridade até 31 de dezembro do ano em que deveria ser efetuada determina o
levantamento da suspensão e o pagamento das prestações suspensas.
3 - A apresentação das provas de escolaridade a partir de 1 de janeiro do ano seguinte àquele em que deveria ser efetuada
determina a perda das prestações suspensas e a retoma do pagamento a partir do dia 1 do mês seguinte ao da
apresentação, salvo justificação atendível.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 7.º do/a Decreto-Lei n.º 133/2012 - Diário da República n.º 123/2012, Série I de 2012-06-27, em vigor a partir de 2012-07-01
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 45.º-A
Meios de prova do abono pré-natal

R
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1 - A prova de rendimentos de que depende o apuramento dos rendimentos de referência para efeito de avaliação da
condição prevista na alínea a) do n.º 1 do artigo 12.º-A e a determinação do montante da prestação nos termos do artigo
15.º-A efectua-se, mediante a apresentação de declaração de rendimentos, em termos idênticos aos previstos no artigo
36.º
2 - A prova efectuada nos termos do número anterior é válida para efeitos de atribuição do abono de família para crianças e
jovens devido após o nascimento da criança.
3 - A prova da condição prevista na alínea b) do n.º 1 do artigo 12.º-A é efectuada mediante certificação médica,
designadamente de acordo com comprovação ecográfica, constante de modelo próprio, que ateste o tempo de gravidez,
bem como o número previsível de nascituros.

D

Alterações
Aditado pelo/a Artigo 5.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 46.º

Falta de provas ou declarações

1 - Sempre que o serviço competente verifique a falta de algum documento probatório necessário ao reconhecimento do
direito, comunica o facto aos interessados.
2 - Da referida comunicação deve constar que a não apresentação do documento em falta, no prazo de 10 dias úteis,
determinará a suspensão do procedimento, sem prejuízo da aplicação das regras de caducidade do direito previstas no
presente diploma.
3 - A instrução dos processos resultantes de novo requerimento deve ser feita com o aproveitamento possível dos
elementos que integravam o processo anterior.

Subsecção III
Sanções

Artigo 47.º
Contra-ordenações
1 - As falsas declarações ou omissões relativas às situações previstas no n.º 4 do artigo 21.º-A e nos artigos 33.º a 35.º e
37.º a 39.º, de que resulte concessão indevida de prestações, constituem contra-ordenação punível com coima de (euro)
100 a (euro) 250.
2 - As falsas declarações relativas às situações previstas nos artigos 36.º, 40.º e 45.º-A, constituem contra-ordenação
punível com coima de (euro) 250 a (euro) 2494.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01
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Secção III
Processo decisório e pagamento das prestações

Artigo 48.º
Decisão expressa
A atribuição das prestações é objecto de decisão expressa das entidades gestoras competentes.

Artigo 49.º
Comunicação da atribuição das prestações
As instituições ou serviços gestores das prestações por encargos familiares devem notificar os requerentes da atribuição
dos respectivos montantes e da data a que o início das mesmas se reporta, tratando-se de prestações de concessão
continuada.

Artigo 50.º
Comunicação da não atribuição das prestações

E

1 - Se na apreciação do processo se verificar que não se encontram reunidas as condições para a atribuição das
prestações, devem as entidades gestoras informar o requerente:
a) Do não preenchimento das condições de atribuição;
b) De que deve fazer prova da existência das condições legais no prazo que lhe for estabelecido para o efeito;

D
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c) De que o pedido se considera indeferido no dia seguinte ao termo do prazo estabelecido, desde que durante o mesmo
não se tenha procedido à comprovação respectiva.
2 - Sempre que os elementos remetidos pelo requerente não permitam a verificação das condições de atribuição das
prestações, há lugar à emissão de decisão, devidamente fundamentada.

Artigo 51.º

Pagamento das prestações

1 - O pagamento das prestações previstas neste diploma é efectuado aos respectivos requerentes, sem prejuízo do
disposto nos números seguintes.
2 - Quando houver decisão judicial com trânsito em julgado indicando a pessoa a quem as prestações devem ser pagas, é
a elas que se efectua o respectivo pagamento.
3 - Sem prejuízo do disposto no n.º 2, para garantir a aplicação do abono de família para crianças e jovens em favor dos
seus titulares, o mesmo pode ser pago directamente a outra das pessoas com legitimidade para requerer.
4 - O disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 32.º-B não prejudica o pagamento do abono de família para crianças e jovens à
pessoa que, no mesmo agregado familiar, esteja a receber os abonos em representação de outros titulares do direito a esta
prestação.
Alterações
Alterado pelo/a Artigo 4.º do/a Decreto-Lei n.º 245/2008 - Diário da República n.º 244/2008, Série I de 2008-12-18, em vigor a partir de 2009-01-01

Artigo 52.º
Prazo de prescrição
1 - O prazo de prescrição do direito às prestações vencidas é de cinco anos, findo o qual revertem a favor das entidades
gestoras das prestações.
2 - Para efeito de prescrição do direito às prestações, considera-se que a contagem do respectivo prazo se inicia no dia
seguinte àquele em que foram postas a pagamento.
3 - São equiparadas a prestações postas a pagamento as que se encontrem legalmente suspensas por incumprimento de
obrigações imputável ao titular ou às pessoas a quem as prestações são pagas.

Versão à data de 28-12-2016

Pág. 20 de 23

Legislação Consolidada

Capítulo VII
Disposições finais e transitórias

Artigo 53.º
Execução
1 - Os procedimentos administrativos necessários à execução do disposto no presente diploma são aprovados por portarias
conjuntas dos Ministros de Estado e das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho.
2 - Se a definição de procedimentos administrativos se inserir no âmbito de competências de apenas um dos ministros da
tutela, a sua aprovação tem lugar mediante portaria do respectivo ministro.

Artigo 54.º
Ressalva de direitos adquiridos
O disposto no presente diploma não prejudica a manutenção dos direitos adquiridos em matéria de exportabilidade do
direito às prestações.
Alterações
Rectificado pelo/a Declaração de Rectificação n.º 11-G/2003 - Diário da República n.º 226/2003, 1º Suplemento, Série I-A de 2003-09-30, em vigor a partir de
2003-10-01, produz efeitos a partir de 2003-10-01

E

Artigo 55.º

Bonificação por deficiência

D

R

Mantém-se a bonificação por deficiência prevista no Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de Maio, que acresce ao abono de
família para crianças e jovens concedido nos termos deste diploma.

Artigo 56.º
Revogação

1 - São derrogados na parte relativa às prestações reguladas neste diploma:
a) O Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelos Decretos-Leis n.os 341/99, de 25 de
Agosto, e 250/2001, de 21 de Setembro, bem como o Decreto Regulamentar n.º 24-A/97, de 30 de Maio, na redacção que
lhe foi dada pelo Decreto Regulamentar n.º 15/99, de 17 de Agosto, e demais legislação complementar;
b) O Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de Maio, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei n.º 133-C/97, de 30 de Maio, e
respectiva legislação complementar.
2 - São igualmente derrogados no que respeita ao âmbito material em relação às prestações previstas neste diploma:
a) O Decreto-Lei n.º 328/93, de 25 de Setembro;
b) O Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de Fevereiro.

Artigo 57.º
Conversão
1 - Os subsídios familiares a crianças e jovens concedidos ao abrigo da legislação derrogada são convertidos nas
prestações designadas por abono de família para crianças e jovens concedidas nos termos do presente diploma,
observando-se o regime de identificação e enquadramento previstos no artigo 5.º
2 - Para cumprimento do disposto na parte final do número anterior, as entidades gestoras das prestações devem
desencadear os procedimentos necessários ao processo de identificação e enquadramento.
3 - Relativamente às situações geridas pelas entidades gestoras do âmbito da função pública ou pelas caixas de actividade
ou de empresa ainda subsistentes, os procedimentos a observar na identificação e enquadramento são definidos de acordo
com o estabelecido no n.º 3 do artigo 5.º
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4 - A gestão das prestações convertidas nos termos do n.º 1, nos casos em que não seja o mesmo centro distrital de
solidariedade e segurança social competente por força do estabelecido na alínea a) do artigo 28.º, mantém-se,
transitoriamente, no âmbito dos centros distritais de solidariedade e segurança social competentes ao abrigo da legislação
anterior, devendo as instituições desencadear os procedimentos necessários à concretização da transferência de
competências.

Artigo 58.º
Comissão de acompanhamento
1 - É criada uma comissão de acompanhamento, de âmbito nacional, composta por elementos designados pelos Ministros
de Estado e das Finanças e da Segurança Social e do Trabalho, em representação das instituições e serviços competentes
para a gestão das prestações, a que se refere o artigo 28.º, com o seguinte objectivo:
a) Definir os procedimentos a observar para cumprimento do disposto no n.º 3 do artigo 5.º e no n.º 3 do artigo 57.º e
apresentar a correspondente proposta de enquadramento normativo;
b) Estabelecer, no prazo máximo de um ano, um plano de transição para a gestão unificada das prestações garantidas nas
eventualidades cobertas pelo subsistema de protecção familiar, o qual deverá ser aprovado pelos ministros da respectiva
tutela;
c) Estabelecer um plano de promoção das articulações previstas no artigo 29.º, no prazo máximo de um ano, bem como
propor, em conjunto com as entidades envolvidas, o enquadramento normativo dos procedimentos a observar na troca de
informação, designadamente para efeitos do disposto no n.º 4 do artigo 36.º, no n.º 3 do artigo 40.º e no n.º 4 do artigo 44.º

E

2 - A designação dos elementos referidos no n.º 1 é feita por despacho conjunto.

Artigo 59.º

R

Produção de efeitos

D

O regime estabelecido no presente diploma aplica-se:
a) Às prestações requeridas após a sua entrada em vigor;
b) Às relações jurídicas prestacionais constituídas ao abrigo da legislação anterior e que se mantenham na vigência da lei
nova.

Artigo 60.º
Montante adicional
Por referência ao mês de Outubro de 2003 é atribuído aos titulares de abono de família para crianças e jovens um
montante adicional nas condições previstas no artigo 15.º

Artigo 61.º
Procedimentos transitórios
1 - As instituições e serviços gestores das prestações devem, a partir da data da publicação do presente diploma,
desencadear os procedimentos necessários ao apuramento dos elementos de que depende o montante do abono de
família para crianças e jovens.
2 - Para efeitos do disposto no número anterior, as entidades gestoras das prestações devem remeter, às pessoas a quem
o subsídio familiar a crianças e jovens era pago ao abrigo da legislação anterior, o formulário adequado à obtenção dos
elementos relativos à composição do agregado familiar e respectivos montantes anuais de rendimentos ilíquidos relativos
ao ano transacto, nos termos dos artigos 8.º e 9.º, bem como indicar os números de identificação da segurança social e
fiscal, se os houver, e, ainda, o número de titulares com direito à prestação inseridos no agregado familiar.
3 - As declarações constantes do formulário a que se refere o número anterior produzem efeitos relativamente aos
montantes das prestações a pagar a partir do início de vigência do presente diploma e durante o ano civil de 2004.
4 - O formulário deve ser devolvido no prazo que para o efeito for estipulado.
5 - Em caso de não apresentação do formulário, nos termos previstos nos números anteriores, dentro do prazo
determinado, devem as entidades gestoras das prestações notificar os interessados de que a sua não apresentação, no
prazo de 10 dias úteis, sem justificação atendível, determina a perda do direito à prestação desde o início de vigência deste
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diploma e até ao fim do mês em que seja efectuada a produção da prova.

Artigo 61.º-A
Norma remissiva
1 - As remissões para o artigo 8.º do presente decreto-lei consideram-se efetuadas para o artigo 4.º do Decreto-Lei n.º
70/2010, de 16 de junho.
2 - As remissões para o artigo 9.º do presente decreto-lei consideram-se efetuadas para os artigos 3.º e 6.º a 12.º do
Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
3 - As referências ao Ministro da Segurança Social e do Trabalho previstas no presente decreto-lei consideram-se
efetuadas relativamente ao Ministro da Solidariedade e da Segurança Social.
Alterações
Aditado pelo/a Artigo 8.º do/a Decreto-Lei n.º 133/2012 - Diário da República n.º 123/2012, Série I de 2012-06-27, em vigor a partir de 2012-07-01

Artigo 62.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor em 1 de Outubro de 2003, ressalvado o disposto no artigo anterior, que entra em vigor
no dia imediato ao da sua publicação.

E

Assinatura
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Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 13 de Junho de 2003. - José Manuel Durão Barroso - Maria Manuela Dias
Ferreira Leite - Maria Celeste Ferreira Lopes Cardona - António José de Castro Bagão Félix.
Promulgado em 16 de Julho de 2003.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 21 de Julho de 2003.
O Primeiro-Ministro, José Manuel Durão Barroso.
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A – O que é?

É um apoio em dinheiro pago mensalmente às mulheres grávidas que tenham atingido a 13.ª
semana de gravidez.

B1 – Quem tem direito? - ATUALIZADO
Quem tem direito ao Abono de Família pré-natal

Quem tem direito ao Abono de Família pré-natal
As grávidas que:


Já atingiram a 13ª semana de gravidez



São residentes em Portugal ou equiparadas a residentes (ver Glossário – Pessoas
equiparadas a residentes;)



Cujas famílias não tenham património mobiliário (contas bancárias, acções, obrigações)
de valor superior a 101.116,80 euros, à data do requerimento



Cujas famílias tenham um rendimento de referência abaixo do valor limite;

Para uma informação mais detalhada sobre a condição de recursos, consultar o
Guia Prático “Condição de Recursos”.

Nota: O valor a receber da prestação de abono pré-natal é determinado em função do
escalão de rendimentos, que varia conforme o rendimento de referência do agregado
familar e do ano a que os mesmos dizem respeito.
Os agregados familiares que fiquem posicionados nos 4º e 5º escalões de rendimentos
não recebem prestação de abono de família pré-natal.

B2 – Qual a relação desta prestação com outras que já recebo ou posso vir a
receber?

Não pode acumular com…
Pode acumular com…
Depois da criança nascer

Não pode acumular com…
Subsídio por Interrupção da Gravidez
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Pode acumular com…
 Majoração do abono de família pré-natal para famílias monoparentais (se a grávida
viver sozinha ou só com crianças ou jovens com direito ao abono de família, que
podem estar a receber abono ou não)
 Abono de família para crianças e jovens (da mãe, caso ainda receba abono de família,
e dos filhos)
 Bonificação por deficiência
 Subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego
 Subsídio de doença
 Pensão de invalidez
 Subsídio de funeral
 Rendimento social de inserção
 Subsídio de parentalidade

Depois da criança nascer:
 Subsídio de parentalidade
 Abono de família para crianças e jovens
 Majoração do abono de família para famílias monoparentais (se a criança viver com um
único adulto)
 Majoração do abono de família dos segundos, terceiros ou mais filhos (para as crianças
dos 12 aos 36 meses, se houver mais do que uma criança)
 Bonificação por deficiência (se a criança for portadora de uma deficiência; é necessário
fazer a prova de deficiência)
 Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial
 Subsídio por assistência de terceira pessoa

C – Como posso pedir? C1 – Que formulários e documentos tenho de entregar?

Para pedir o abono de família pré-natal
Formulários
Documentos necessários
O que acontece se não cumprir
Quem pode pedir o abono?
Onde se pede?
Quando se pode pedir?

Para pedir o abono de família pré-natal
Formulários


Modelo RP5045-DGSS – Requerimento Abono de Família Pré- Natal;
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Modelo GF44-DGSS – Certificação Médica do Tempo de Gravidez (não é preciso entregar se
pedir o abono de família pré-natal junto com o abono de família para crianças e jovens, depois
do nascimento da criança).

Estes

Formulários/Modelos

encontram-se

disponíveis

em

www.seg-social.pt,

no

menu

"Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número
do formulário ou nome do modelo.

Por exemplo, se pretende aceder ao requerimento de abono de família pré-natal, no campo
Pesquisa deverá colocar " RP5045-DGSS " ou " Requerimento Abono de Família Pré-Natal ".

Documentos necessários
1. Fotocópias dos seguintes documentos de todos os elementos do agregado
familiar:


Documento de identificação válido (pode ser cartão de cidadão, bilhete de
identidade, certidão do registo civil, boletim de nascimento ou passaporte);



Cartão de contribuinte.

Se os membros do agregado familiar já estiverem identificados na Segurança
Social, não é preciso entregar estes documentos.
2. Certificado médico que comprova o tempo de gravidez e o número de crianças
que vão nascer (se fizer o pedido durante a gravidez) ou identificação da criança
ou crianças recém-nascidas (se fizer o pedido depois do nascimento).
3. Documento comprovativo do IBAN (talão de multibanco, fotocópia da primeira
folha da caderneta bancária ou de um cheque em branco), no caso de pretender
que o pagamento seja feito por transferência bancária.

Cidadãs estrangeiras
Documentos comprovativos de residência legal em território nacional dos elementos do
agregado familiar.

As estrangeiras de países com os quais Portugal tem acordos nesta área não
precisam de apresentar estes documentos (mas têm de estar cá a trabalhar ou ser
pensionistas da Segurança Social portuguesa). Estes países são: os países da União
Europeia, Austrália, Brasil, Cabo Verde e Marrocos.

Quem pode pedir o abono de família pré-natal?
A grávida (ou mãe, se pedir o abono pré-natal depois do nascimento da criança).
Onde se pede?


Segurança Social Direta - preenche o formulário online, no separador “Família”, e
entrega a documentação digitalizada (através da opção “documentos de prova” no
menu “Perfil”).
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.


Serviços de atendimento da Segurança Social – apresenta os formulários em papel e
os documentos nele indicados.

Quando se pode pedir?
O abono pré-natal pode ser pedido durante a gravidez, a partir da 13.ª semana.

Se não pedir durante a gravidez, pode fazê-lo no prazo de 6 meses após o nascimento da
criança (contados a partir do mês seguinte ao do nascimento). Neste caso, pede o abono
de família pré-natal junto com o abono de família para crianças e jovens).

Atenção: Se não for pedido dentro deste prazo de 6 meses, perde o direito ao abono de
família pré-natal.

D – Como funciona esta prestação? D1 – Quanto e quando vou receber? ATUALIZADO

Quanto se recebe?
Como se calcula o valor do abono
Quais os rendimentos que são considerados?
Até quando se recebe?
A partir de quando se tem direito a receber?

Quanto se recebe
Depende do escalão, que por sua vez depende do rendimento de referência. Quanto mais
baixo este for, mais alto será o valor do abono de família pré-natal.

Quando está grávida de mais do que uma criança
O valor do abono é multiplicado pelo número de crianças que vão nascer.

Famílias com um só adulto (monoparentais)
As grávidas que vivam sozinhas ou só com crianças ou jovens (com direito a abono de
família, quer estejam a receber abono ou não) têm direito a receber mais 35% de abono
de família pré-natal.
Para uma informação mais detalhada, consultar o Guia Prático “Majorações do Abono de Família
para Crianças e Jovens, do Abono de Família Pré-natal e da Bonificação por Deficiência”.
Quadro 1 – Valores do abono de família pré-natal
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Escalões (rendimentos da família)
1º

3º

*

4º

5.º
0,00€

1 Bebé

146,42€

120,86€

95,08€

0,00€

Gémeos

292,84€

241,72€

190,16€

0,00€

Trigémeos

439,26€

362,58€

285,24€

0,00€

0,00€

1 Bebé

197,67€

163,16€

128,36€

0,00€

0,00€

Gémeos

395,33€

326,32€

256,72€

0,00€

0,00€

Trigémeos

593,00€

489,48€

385,07€

0,00€

0,00€

Abono de
família prénatal
Abono de
família prénatal
(família
monoparental)

2º

*Este escalão só é aplicável ao abono de família para crianças e jovens (crianças

0,00€

até aos 36 meses)

Como se calcula o valor do abono
Para saber o valor do abono é preciso saber em que escalão o agregado familiar está e,
para isso, é necessário calcular o rendimento de referência.

Para saber o escalão é preciso calcular o rendimento de referência da família do
agregado familiar
1. Somam-se os rendimentos anuais de todos os elementos do agregado familiar.
2. Soma-se o número de crianças e jovens do agregado que têm direito ao abono de
família, mais os bebés que vão nascer, mais um.
3. Divide-se o primeiro valor pelo segundo para encontrar o rendimento de referência.
4. Esse rendimento de referência equivale a um escalão (do 1º ao 5º).

Existem cinco escalões, quem está nos mais baixos recebe mais
As grávidas que se encontram no 1º, 2º e 3º escalão de rendimentos recebem abono de
família pré-natal. As que ficam nos 4º e 5º escalões não recebem.

Quais os rendimentos que são considerados?
São consideradas no apuramento do rendimento mensal do agregado familiar as
seguintes categorias de rendimentos:
 Rendimentos de trabalho dependente (incluindo duodécimo dos subsídios de férias e
de Natal)
 Rendimentos de trabalho independente (empresariais e profissionais)
 Rendimentos de capitais (ver guia prático da Condição de Recursos)
 Rendimentos prediais (ver guia prático da Condição de Recursos)
 Pensões (incluindo as pensões de alimentos)
 Prestações Sociais (todas, exceto as prestações por encargos familiares, por
deficiência e por dependência)
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 Subsídios de renda de casa ou outros apoios públicos à habitação, com caráter
regular

Atenção: Para informações sobre a Condição de Recursos para ter direito ao abono de
família, consultar o guia prático respetivo.
Quadro 2 – Os 5 escalões do rendimento de referência

Rendimentos usados para calcular o escalão do abono de família pré-natal, tendo como base o
valor do IAS, em vigor à data a que se reportam os rendimentos de referência.

Escalões
Rendimentos
de Referência
do agregado
familiar

1.º
Iguais ou
inferiores a
0,5xIASx14

2.º
Superiores a
0,5xIASx14 e
iguais ou
inferiores a
1xIASx14

3.º
Superiores a
1xIASx14 e
iguais ou
inferiores a
1,5xIASx14

Até
2.934,54€
(inclusive)

Mais de
2.934,54€
até
5.869,08€

Mais de
5.869,08€
até
8.803,62€

4.º
Superiores
a
1,5xIASx14
e iguais ou
inferiores a
2,5xIASx14
Mais de
8.803,62€
até
14.672,70€

5.º
Superiores
a
2,5xIASx14

Acima de
14.672,70€

Valor do IAS para 2015/2016 =419,22€

Até quando se recebe?
Se a criança nascer após 40 semanas de gravidez ou mais
Até ao mês do nascimento, inclusive. Neste caso, pode receber abono de familia pré-natal
por mais de 6 meses.

Se o nascimento for prematuro (menos que 40 semanas)
Recebe o abono de família pré-natal durante 6 meses, podendo ser acumulado com o
abono de família para crianças e jovens após o nascimento.

Se ocorrer aborto espontâneo ou interrupção voluntária da gravidez (IVG)
Recebe até ao mês em que abortou, inclusive. É obrigada a avisar a Segurança Social
que houve um aborto espontâneo ou interrupção voluntária da gravidez.

A partir de quando se tem direito a receber?
Desde o mês seguinte àquele em que se atingem as 13 semanas de gestação.

D2 – Como posso receber?
Pode receber através de:
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Transferência bancária.



Vale de correio.

Para maior comodidade e segurança adira ao pagamento dos subsídios por transferência
bancária.
O dinheiro entra diretamente na sua conta bancária e fica disponível de imediato.
A Segurança Social garante um pagamento mais rápido, mais seguro, sem atrasos e extravios.
Como aderir ao pagamento por transferência bancária
Pela Internet, no serviço Segurança Social Direta:
 Aceda ao site da Segurança Social em www.seg-social.pt;
 Clique em: “Segurança Social Direta ”
 Digite o NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a Palavra-Chave;
 No menu “Perfil” clique em “Alterar conta bancária” e depois em “Indicar novo IBAN”
 Indique o seu IBAN
O IBAN é registado de imediato no sistema de informação da Segurança Social Direta.

Nos serviços de atendimento da Segurança Social
Preenchendo o modelo MG2-DGSS - Pedido de Alteração de Morada ou de Outros
Elementos, que está disponível para impressão na Internet, em www.seg-social.pt., no menu
"Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir
número do formulário ou nome do modelo.
1. Junte um dos seguintes documentos comprovativos do seu IBAN:
 Declaração bancária onde conste o seu IBAN;
 Fotocópia da primeira folha da caderneta bancária;
 Fotocópia de um cheque em branco.
2. Junte também fotocópia de documento de identificação civil válido, que tenha a sua
assinatura (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte), para se verificar a
autenticidade da assinatura.
3. Envie o formulário e os documentos (IBAN e identificação) pelo correio para os serviços da
Segurança Social da sua área de residência ou entregue-os diretamente num dos
Serviços de Atendimento ao público.
Vale de correio
Os vales de correio podem ser levantados nos CTT ou depositados em instituições bancárias.
Podem também ser endossados (passados ou transmitidos), sendo que só pode existir um
endosso em cada vale emitido.
ISS, I.P.
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D3 – Quais as minhas obrigações?

Apresentar os documentos pedidos pela Segurança Social
Se lhe for pedido, deve apresentar prova de:


Rendimentos;



Composição do agregado familiar;



Residência.

Informar a Segurança Social, no prazo de 10 dias as alterações que possam influenciar o
abono de família pré-natal:


Se houver um aborto espontâneo ou interrupção voluntária da gravidez (IVG).



Se alterar a sua residência (morada)



Se existirem alterações da composição e/ou rendimentos do agregado familiar,
nomeadamente as que determinem a alteração da sua caraterização como agregado
monoparental.

Nas situações em que os serviços de segurança social entendam ser necessário verificar os
valores do património mobiliário declarados, podem exigir, em relação ao requerente ou a
qualquer membro do seu agregado familiar, uma declaração de autorização para acesso à
informação bancária ou, em alternativa, a apresentação dos documentos bancários que sejam
considerados relevantes.

O que acontece se não cumprir
Se não for entregue a declaração de autorização ou os documentos solicitados no prazo fixado, o
pedido de atribuição da prestação fica suspenso e há perda do direito ao valor das prestações até
à data da entrega da declaração de autorização ou dos documentos bancários solicitados.

Se já estiver em curso o pagamento da prestação quando for solicitada a declaração de
autorização ou os documentos bancários e estes não forem apresentados no prazo fixado, a
prestação fica suspensa sendo retomada no mês seguinte à data da apresentação dos referidos
documentos.

D4 – Por que razões termina?
O pagamento do abono de família pré-natal é interrompido se…
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O pagamento do abono de família pré-natal termina se…
O pagamento do abono de família pré-natal é interrompido se…
Não entregar, quando lhe for exigida, declaração de autorização para acesso a informação
bancária de qualquer elemento do agregado familiar ou, em alternativa, a apresentação de
documentos bancários que sejam considerados relevantes, no prazo que lhe for concedido,
perdendo o direito à prestação até entregar a referida declaração.
O pagamento do abono de família pré-natal termina se…
 Se deixar de residir em Portugal;
 Se terminar o prazo de validade do comprovativo de residência legal em Portugal (se for
estrangeira);
 Se houver um aborto espontâneo ou IVG (deixa de receber no mês seguinte);
 No mês seguinte ao nascimento da criança, se a gravidez durar mais de 40 semanas;
 Ao fim de 6 prestações mensais, em caso de nascimento prematuro.
 Prestar falsas declarações quanto aos elementos necessários para determinar a condição
de recursos e lhe tiver sido atribuída uma prestação social à qual não tinha direito.
Como penalização, não poderá receber durante 24 meses (dois anos), a contar da data a
partir da qual for detetada esta situação pelos Serviços da Segurança Social, qualquer
prestação social sujeita a condição de recursos (não só aquela em que prestou falsas
declarações, mas também as restantes no âmbito das Prestações por Encargos Familiares, o
Subsídio Social de Desemprego, o RSI e os Subsídios Sociais de Parentalidade).

E – Outra Informação. E1 – Legislação Aplicável - ATUALIZADO
No menu Documentos e Formulários, selecionar Legislação e no campo pesquisar inserir o
número/ano do diploma.

Portaria n.º 62/2017, de 9 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 3/2017,
de 23 de fevereiro
Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal e
respetivas majorações, do subsídio de funeral e ainda os montantes da bonificação por
deficiência, do subsídio mensal vitalício e do subsídio por assistência de terceira pessoa.

Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro
Atualiza o valor do IAS para 2017

Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro
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Orçamento de Estado para 2017. Altera os artigos n.ºs 14 e 14-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de
2 de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho.

Decreto-Lei n.º 2/2016, de 6 de janeiro
Altera a percentagem da majoração do montante do abono de família para crianças e jovens
inseridos em agregados familiares monoparentais.

Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença, maternidade,
paternidade e adoção e morte previstas no sistema previdencial, de encargos familiares do
subsistema de proteção familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico que regula a
restituição de prestações indevidamente pagas e a lei da condição de recursos, no âmbito do
sistema de segurança social, e o estatuto das pensões de sobrevivência e o regime jurídico de
proteção social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de
proteção social convergente.

Portaria n.º 249/2011, de 22 de junho
Aprova os modelos de requerimento do rendimento social de inserção, abono de família pré-natal,
abono de família para criança e jovens e declaração de composição e rendimento do agregado
familiar para o subsídio social de desemprego e subsídio social no âmbito da parentalidade.

Lei n.º 15/2011, de 3 de maio
Altera a redação do art.º 3.º, n.º 1, h), do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.

Decreto-lei n.º 116/2010, de 22 de outubro
Cessa a atribuição do abono de família ao 4º e 5º escalão e elimina a majoração de 25% para o
1.º e 2.º escalão.

Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho
Estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e
manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade.

Portaria n.º 458/2006, de 18 de maio
Títulos que permitem a equiparação de estrangeiros a residentes.

Portaria 1223/2007, de 20 de setembro
Modelo de certificação médica do tempo de gravidez.

Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro alterada e republicada pela Lei n.º 83-A/2013, de 30 de
dezembro
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Lei de bases da Segurança Social.

Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de agosto, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº
245/2001, de 18 de dezembro, e Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Na redação dada pelos Decretos-Lei nºs 41/2006, de 21 de fevereiro, 87/2008 de 28 de maio e
245/2008, de 18 de dezembro e 133/2012, de 27 de junho - Regime jurídico da proteção nos
encargos familiares.

Regulamento (CE) n.º 883/2004
Estabelece regras comuns destinadas a proteger os direitos dos cidadãos da UE em matéria de
segurança social quando estes se deslocam no interior da UE (bem como na Islândia, no
Listenstaine, na Noruega e na Suíça).

Regulamento (CE) n.º 987/2009
Estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004.

E2 – Glossário - ATUALIZADO

Pessoas residentes e equiparadas a residentes
Também são considerados residentes:
Portugueses a residir no estrangeiro mas que são funcionários públicos a trabalhar para o Estado
Português e membros do seu agregado familiar.

São considerados equiparados a residentes:
Cidadãos estrangeiros que têm um título de permanência em Portugal válido. Os títulos possíveis
são: visto de trabalho válido, título válido de proteção temporária e títulos válidos de permanência
e respetivas prorrogações (ver caso a caso).

Rendimento de referência
O rendimento de referência diz-nos em que escalão a grávida está.
Existem cinco escalões. As grávidas que estão nos três primeiros escalões recebem abono, as
que estão no quarto e quinto escalões não recebem. As grávidas que estão no 1º escalão são
aquelas cujas famílias têm os rendimentos mais baixos e as que recebem o abono pré-natal maior.
Para calcular o rendimento de referência da família (para o abono de família pré-natal):

1. Somam-se os rendimentos anuais de todas as pessoas do agregado familiar.
2. Soma-se o número de crianças e jovens do agregado que têm direito ao abono de
família, mais os bebés que vão nascer, mais um.
3. Divide-se o primeiro valor pelo segundo para encontrar o rendimento de referência.
4. Esse rendimento de referência equivale a um escalão (do 1.º ao 4 5º)
ISS, I.P.
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Perguntas Frequentes

Quem faz parte do agregado familiar?
São consideradas elementos do agregado familiar as pessoas que vivam em
economia comum e que tenham entre si os seguintes laços:


Cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto há mais de dois anos



Parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral, até ao 3º grau: Pais; Sogros;
Padrasto, Madrasta, Filhos, Enteados, Genro, Nora, Avós, Netos, Irmãos, Cunhados, Tios,
Sobrinhos, Bisavós, Bisnetos.



Parentes e afins menores em linha reta e linha colateral (não têm limite de Grau de
parentesco)



Adotados restritamente e os menores confiados administrativamente ou judicialmente a
algum dos elementos do agregado familiar
Nota 1: O conceito de agregado familiar para a verificação da condição de recursos é o
aproximado ao conceito de agregado familiar doméstico (as pessoas que vivem na mesma
casa) e com alguma relação de parentesco. No entanto, existem exceções. Não podem
ser consideradas como fazendo parte de um agregado familiar pessoas que:



Tenham um vínculo contratual (por exemplo, hospedagem ou aluguer de parte de casa)



Estejam a trabalhar para alguém do agregado familiar



Estejam em casa por um curto período de tempo



Se encontrem no agregado familiar contra a sua vontade por motivo de situação de
coação física ou psicológica
Nota 2: As crianças e jovens acolhidos em Centros de Acolhimento são considerados
pessoas isoladas.

Os valores que recebo da Segurança Social a título de subsídio de Abono de Família prénatal devem ser declarados para efeitos de IRS?
Não. Não necessita de declarar, para efeito de IRS, os valores recebidos de subsídio de Abono de
Família pré-natal.
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A – O que é?
É um valor que acresce ao abono de família para crianças e jovens, ao abono de família pré-natal e à
bonificação por deficiência.

Para as famílias monoparentais
Aumento de 35% no valor de:


Abono de família para crianças e jovens;



Abono de família pré-natal;



Bonificação por deficiência.

Uma família monoparental pode ser constituída por:


Um único adulto a viver com crianças e/ou jovens com direito ao abono de família (quer
estejam a receber ou não);



Uma grávida a viver sozinha ou com crianças e/ou jovens com direito ao abono de família
(quer estejam a receber ou não).

Nota: Consultar glossário

Para as famílias com 2 ou mais crianças
Aumento do valor do abono de família para crianças entre os 12 e os 36 meses, inseridas em
agregado familiar com dois ou mais titulares de abono de família para crianças e jovens.

NOTA: As crianças que se encontrem no 4º escalão de rendimentos não recebem esta majoração.

B1 – Quem tem direito?

Quem tem direito às majorações do abono de família
Quem tem direito à majoração do abono pré-natal

Quadro 1 – Quem tem direito às majorações
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Tipo de família

Prestação

Com 2 crianças

Abono de
família

Majoração
36,60 € para 1º escalão de rendimentos
30,22 € para 2º escalão de rendimentos
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27,35€ para 3º escalão de rendimentos
73,20€ para 1º escalão de rendimentos
Com mais de 2
crianças

Abono de
família

60,44 € para 2º escalão de rendimentos
54,69 € para 3º escalão de rendimentos

Monoparental (um só
adulto)

Abono de
família

+ 35% para todas as crianças e jovens

Abono pré-natal

+ 35% para a mulher grávida

Quem tem direito às majorações do abono de família
 Famílias com duas ou mais crianças, para as que têm idade compreendida entre os 12 e os 36
meses, até ao 3º escalão de rendimentos.
 Famílias em que a criança ou crianças vivem com um único adulto (monoparentais).

Quem tem direito à majoração do abono pré-natal
 Grávidas a partir da 13.ª semana de gravidez que vivam sozinhas ou apenas com crianças ou
jovens que tenham direito ao abono de família, quer estejam a receber ou não.

B2 – Qual a relação desta prestação com outras que já recebo ou posso vir a receber?

Pode acumular
Se a família só tiver um adulto e duas ou mais crianças, tem direito às duas majorações do abono de
família.
Além disso, pode acumular com:


Bonificação por deficiência (se a criança ou jovem for portador duma deficiência; é necessário
fazer uma Prova de Deficiência junto com o pedido da bonificação)



Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial



Subsídio por assistência de terceira pessoa

Para uma informação mais detalhada consultar o Guia Prático “Abono de Família” e o Guia
Prático “Abono de Família Pré-natal”.

C – Como posso pedir? C1 – Que formulários e documentos tenho de entregar?

Famílias com duas ou mais crianças
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Famílias monoparentais (com um só adulto)

Famílias com duas ou mais crianças
Não é preciso pedir, é pago automaticamente.

Famílias monoparentais (com um só adulto)
Quando faz o pedido do abono pré-natal ou do abono de família para crianças e jovens, é-lhe
pedida a informação sobre a composição do agregado familiar.
Se a família passar a ser monoparental, depois de pedido o abono pré-natal ou o abono de
família para crianças e jovens, deve contactar os serviços da Segurança Social e preencher a
declaração de composição e rendimentos do agregado familiar, Modelo GF37-DGSS –
Pedido de alteração de elementos – Prestações por Encargos Familiares.

Estes Formulários/Modelos encontram-se disponíveis em www.seg-social.pt, no menu "Documentos e
Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número do formulário ou
nome do modelo.
Por exemplo, se pretende aceder ao Pedido de alteração de elementos, no campo Pesquisa
deverá colocar "GF37-DGSS " ou "Pedido de Alteração de Elementos – Prestações por
Encargos Familiares".

D – Como funciona esta prestação?
D1 – Quanto e quando vou receber?

Quanto se recebe?
Até quando se recebe?
A partir de quando se tem direito a receber?

Quanto se recebe
Nas famílias com duas crianças, as crianças com idade compreendida entre os 12 e os 36 meses,
têm o abono de família majorado, até ao 3º escalão de rendimentos.

Nas famílias com mais de duas crianças, para as crianças com idade entre os 12 e os 36 meses, o
abono de família é majorado, até ao 3º escalão de rendimentos.

Nas famílias monoparentais (com um só adulto), o abono pré-natal e o abono de família são
majorados em 35%.

Quadro 2 – Valores do abono de família para famílias com duas crianças
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Escalões (rendimento da família)
1º
Por
criança
até aos
12 meses

Por
criança
dos 12
aos 36
meses

2º

3º

Até
30/6/2017
146,42€

Após
1/7/2017

Por criança ou jovem
com mais de 36 meses
(3 anos)

5º

9,46€
120,86€

95,08€

Após
1/7/2017

Até
30/6/2017

4º

18,91€

91,50€

75,55€

65,99€

9,46€
0€

109,81€

90,65€

77,28€

18,91€

36,60€

30,22€

27,35€

0,00€

Quadro 3 – Valores do abono de família para famílias com mais de duas crianças

Escalões (rendimento da família)
1º
Por
criança
até aos
12
meses

Por
criança
dos 12
aos 36
meses

2º

3º

Até
30/6/2017

4º
9,46€

146,42€

120,86€

95,08€

Após
1/7/2017

18,91€

Até
30/6/2017

128,10€

105,77€

93,33€

9,46€

Após
1/7/2017

146,41€

120,87€

104,62€

18,91€

36,60€

30,22€

27,35€

Por criança ou jovem
com mais de 36
meses (3 anos)

5º

0€

0,00€

Quadro 4 – Valores do abono de família para famílias monoparentais
ISS, I.P.
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Escalões (rendimento da família)
1º

Família
com 1
filho

Por
criança
até aos
12
meses

Família
com 2
filhos

Família
com 3
filhos

Família
com 1
filho

Por
criança
dos 12
aos 36
meses

ISS, I.P.

3º

Até
30/06/2017

4º

5º

12,77€
197,67€

163,16€

128,36€

Após
1/7/2017

25,53€

Até
30/06/2017

12,77€
247,08€

203,96€

0,00€

165,28€

Após
1/7/2017

25,53€

Até
30/06/2017

12,77€
296,49€

244,76€

202,19€

Após
1/7/2017

25,53€

Até
30/6/2017

74,12€

61,20€

52,16€

Após
1/7/2017

98,83€

81,58€

67,41€

Até
30/6/2017

101,99€
123,53€

89,09€

12,77€

25,53€

12,77€

Família
com 2
filhos

0,00€
Após
1/7/2017

148,24€

122,38€

104,33€

Até
30/6/2017

172,94€

142,79€

126,00€

Após
1/7/2017

197,65€

163,18€

141,24€

25,53€

Família com 1 filho

49,41€

40,80€

36,92€

0,00€

Família com 2 filhos

98,82€

81,59€

73,85€

0,00€

Família com 3 filhos

148,23€

122,39€

110,75€

0,00€

Família
com 3
ou
mais
filhos

Por
criança
ou
jovem
com
mais
de 36
meses
(3
anos)

2º

25,53€

12,77€

0,00€

0,00€
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Atenção: Em Setembro, as crianças de 6 a 16 anos, do 1º escalão, que se encontrem a
estudar, recebem o abono a dobrar.

Quadro 5 – Valores do abono pré-natal para grávidas a viver sozinhas ou só com
crianças/jovens
Escalões (rendimento da família)

Grávida a
viver
sozinha

1º

2º

3º

4º

1 Bebé

197,67€

163,16€

128,36€

0,00€

Gémeos

395,34€

326,32€

256,72€

0,00€

Trigémeos

593,01€

489,48€

385,08€

0,00€

Quadro 6 – Valores da bonificação por deficiência para famílias monoparentais
Idade
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Se viver com um único adulto

Até aos 14 anos

83,12€

Dos 14 aos 18 anos

121,05€

Dos 18 aos 24 anos

162,05€
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Até quando se recebe?

Majoração do abono de família para famílias com 2 ou mais crianças
Recebe enquanto a criança titular de abono de família tiver idade compreendida entre os 12
meses e os 36 meses e se encontrar enquadrada no 1.º, no 2.º ou no 3.º escalão.

Majorações para famílias monoparentais
Até a família deixar de ser monoparental (passar a ter mais do que um adulto) ou:
•

Até a criança ou jovem deixar de receber abono de família;

•

Até a grávida deixar de receber o abono pré-natal.

A partir de quando se tem direito a receber?

Famílias com 2 ou mais crianças

A partir do mês seguinte àquele em que nasce ou é integrada na família uma segunda ou
uma terceira criança.
A partir daí, sempre que haja uma criança nessa família entre os 12 e os 36 meses, o
montante do abono de família é majorado, desde que esteja no 1º, 2º ou 3º escalão de
rendimentos.

Famílias monoparentais (com uma única pessoa a viver com as crianças/jovens)
Se tiver indicado a composição do agregado familiar no formulário de pedido do abono prénatal ou do abono de família, tem direito à majoração de 35% logo desde o momento em que
começa a receber o abono pré-natal ou o abono de família.
Se houver uma alteração na composição do agregado familiar e a família passar a ser
monoparental, apresenta nos serviços da Segurança Social a declaração Modelo GF37DGSS – Pedido de Alteração de Elementos – Prestações por Encargos Familiares e tem
direito à majoração a partir do mês seguinte.

D2 – Como posso receber?
Pode receber através de:


Transferência bancária.



Vale de correio.

Para maior comodidade e segurança adira ao pagamento dos subsídios por transferência
bancária.
O dinheiro entra diretamente na sua conta bancária e fica disponível de imediato.
ISS, I.P.
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A Segurança Social garante um pagamento mais rápido, mais seguro, sem atrasos e extravios.
Como aderir ao pagamento por transferência bancária
Pela Internet, no serviço Segurança Social Direta:
 Aceda ao site da Segurança Social em www.seg-social.pt;
 Clique em: “Segurança Social Direta ”
 Digite o NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a Palavra-Chave;
 No menu “Perfil” clique em “Alterar conta bancária” e depois em “Indicar novo IBAN”
 Indique o seu IBAN
O IBAN é registado de imediato no sistema de informação da Segurança Social Direta.

Nos serviços de atendimento da Segurança Social
Preenchendo o modelo MG2-DGSS - Pedido de Alteração de Morada ou de Outros
Elementos, que está disponível para impressão na Internet, em www.seg-social.pt., no menu
"Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número
do formulário ou nome do modelo.
1. Junte um dos seguintes documentos comprovativos do seu IBAN:
 Declaração bancária onde conste o seu IBAN;
 Fotocópia da primeira folha da caderneta bancária;
 Fotocópia de um cheque em branco.
2. Junte também fotocópia de documento de identificação civil válido, que tenha a sua
assinatura (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte), para se verificar a
autenticidade da assinatura.
3. Envie o formulário e os documentos (IBAN e identificação) pelo correio para os serviços da
Segurança Social da sua área de residência ou entregue-os diretamente num dos Serviços de
Atendimento ao público.

Vale de correio
Os vales de correio podem ser levantados nos CTT ou depositados em instituições bancárias. Podem
também ser endossados (passados ou transmitidos), sendo que só pode existir um endosso em cada
vale emitido.

ISS, I.P.
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D3 – Quais as minhas obrigações?

Apresentar os documentos pedidos pela Segurança Social
Se lhe for pedido, deve apresentar prova de:


Rendimentos



Composição do agregado familiar



Residência

Informar a Segurança Social, no prazo de 10 dias, das alterações que possam influenciar a
atribuição das majorações, nomeadamente:


Se a criança deixar de fazer parte do agregado familiar.



Se houver alterações ao agregado familiar que possam fazer com que:
 mude o escalão e o valor de abono a que tem direito.
 a família deixe de ser considerada monoparental (por exemplo, a entrada de mais um
adulto ou um dos jovens da família ultrapassar a idade limite para receber o abono ou
começar a trabalhar).
 Se ocorrer qualquer outra alteração do agregado familiar.

O beneficiário/cliente deverá preencher o modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de elementos –
Prestações por Encargos Familiares, que está disponível para impressão na Internet, em www.segsocial.pt., no menu "Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo
Pesquisa inserir número do formulário ou nome do modelo.
Deverá entregar em qualquer serviço de atendimento ou por carta dirigida ao Centro Distrital da área
de residência, ou para o Centro Distrital competente (aquele que lhe paga o abono).
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D4 – Por que razões é interrompido ou termina?

Majoração do abono de família para famílias com 2 ou mais crianças ou monoparentais:
Interrompe
Termina
Majoração do abono pré-natal para famílias monoparentais:
Termina

Majoração do abono de família para famílias com 2 ou mais crianças ou monoparentais

Interrompe
Consultar condições em que é suspenso o Abono de Família.

Termina
•

Se deixar de ter direito ao abono de família;

•

Se a família deixar de ter duas ou mais crianças;

•

Se a família deixar de ser monoparental;

•

Quando a criança que a está a receber faz 37 meses.

•

Se a crianças passar para o 4.º ou 5.º escalão.

Majoração do abono pré-natal para famílias monoparentais

Termina
•

Quando deixar de ter direito ao abono pré-natal;

•

Se a família deixar de ser monoparental.

E – Outra Informação.
E1 – Legislação Aplicável
Portaria n.º 62/2017, de 9 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 3/2017, de
23 de fevereiro
Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal e
respetivas majorações, do subsídio de funeral e ainda os montantes da bonificação por deficiência,
do subsídio mensal vitalício e do subsídio por assistência de terceira pessoa.

Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro
Atualiza o valor do IAS para 2017

ISS, I.P.
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Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro
Orçamento de Estado para 2017. Altera os artigos n.ºs 14 e 14-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2
de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho.

Decreto-Lei n.º 2/2016, de 6 de janeiro
Altera a percentagem da majoração do montante do abono de família para crianças e jovens
inseridos em agregados familiares monoparentais

Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença, maternidade,
paternidade e adoção e morte previstas no sistema previdencial, de encargos familiares do
subsistema de proteção familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico que regula a
restituição de prestações indevidamente pagas e a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema
de segurança social, e o estatuto das pensões de sobrevivência e o regime jurídico de proteção social
na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de proteção social
convergente

Portaria n.º 249/2011, de 22 de junho
Aprova os modelos de requerimento do rendimento social de inserção, abono de família pré-natal,
abono de família para criança e jovens e declaração de composição e rendimento do agregado
familiar para o subsídio social de desemprego e subsídio social no âmbito da parentalidade.

Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho
Estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e
manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade.

Portaria n.º 1277/2007, de 27 de setembro
Modelo de requerimento do abono de família pré-natal e do abono de família para crianças e jovens.

Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 83-A/2013, de 30 de
dezembro - Lei de bases da Segurança Social.

Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro
Cria o indexante dos apoios sociais e novas regras de atualização das pensões e outras prestações
sociais do sistema de segurança social.

Decreto-Lei nº 176/2003, de 2 de agosto, na versão republicada pelo Decreto-Lei nº 245/2008,
de 18 de dezembro, e pelo Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Regime jurídico de proteção nos encargos familiares.
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E2 – Glossário

Majoração
É um aumento em 35% ao abono de família para crianças e jovens/abono de família pré-natal nas
situações de monoparentalidade.
Também é atribuída às famílias numerosas com o nascimento ou integração de uma segunda e
terceira criança titular no agregado familiar, para as crianças entre os 12 e 36 meses de idade.

Agregado monoparental para:
•

Abono de família para crianças e jovens

Aquele que é composto por crianças e jovens com direito ao abono e um único adulto (Ex: pai, mãe,
avó, avô, bisavó, bisavô, irmão, irmã, tio, tia, sobrinho ou sobrinha, cunhado ou cunhada, madrasta
ou padrasto ou pessoa a quem o requerente esteja confiado por decisão judicial ou administrativa).
•

Abono de família pré-natal

Aquele que é constituído por grávidas que:
•

Vivam sozinhas;

•

Vivam só com crianças e jovens com direito ao abono de família.

Perguntas Frequentes

Os valores que recebo da Segurança Social a título de subsídio de Majorações do Abono de
Família para Crianças e Jovens e Pré-Natal devem ser declarados para efeitos de IRS?
Não necessita de declarar, para efeito de IRS, os valores recebidos de subsídio de Majorações do
Abono de Família para Crianças e Jovens e Pré-Natal.
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A – O que é?

É um apoio em dinheiro, pago mensalmente, para ajudar as famílias no sustento e na educação das
crianças e jovens.

B1 – Quem tem direito?

Quem tem direito ao abono de família
Quem recebe abono de família a partir dos 16 anos

Quem tem direito ao abono de família:
Crianças e Jovens:


Residentes em Portugal ou equiparados a residentes (ver Glossário – Pessoas
equiparadas a residentes);



Cujas famílias não tenham património mobiliário (contas bancárias, acções, obrigações)
de valor superior a 101.116,80 euros, à data do requerimento;



Cujas famílias tenham um rendimento de referência abaixo do valor limite;



Crianças e jovens institucionalizados.

Jovens:


que não trabalhem.

Para uma informação mais detalhada sobre a condição de recursos, consultar o Guia
Prático “Condição de Recursos”.

Nota 1: O valor a receber da prestação de abono de família é determinado em função do
escalão de rendimentos, que varia conforme o rendimento de referência do agregado familar
e do ano a que os mesmos dizem respeito.
Os agregados familiares posicionados no 4.º escalão de rendimentos apenas recebem abono
para crianças com idade até aos 36 meses. Se ficarem posicionados no 5º escalão não
recebem prestação de abono de família.
Nota 2: As crianças e jovens institucionalizados recebem pelo 1.º escalão.
 As crianças e jovens têm direito a Abono até aos 16 anos.
 A partir dos 16, só recebe abono quem estiver a estudar ou quem for portador de deficiência
(ver Quadro 1).
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Quem recebe abono de família a partir dos 16 anos
Quadro 1 – Quem recebe abono de família a partir dos 16 anos
Não

Secundário
(até 12º ano)
ou equivalente

Superior
ou equivalente

Jovens sem deficiência

estuda

Básico
(até 9º ano)
ou equivalente

16 - 18

Não

Sim

Sim

Sim

18 - 21

Não

Sim,
em caso de doença
ou acidente

Sim

Sim

21 - 24

Não

Não

Sim,
em caso de doença
ou acidente

Sim

24 - 27

Não

Não

Não

Sim,
em caso de doença
ou acidente

Jovens com
deficiência

Idade
(Atingida durante
o ano letivo:
01 de setembro
a 31 de agosto)

16 - 24

Sim

Sim

Sim

Sim

24 - 27

Não

Não

Não

Sim

Como se definem os limites de idade em relação ao nível de ensino?
Para efeitos da atribuição do abono de família a partir dos 16 anos, é considerada a idade do
jovem no início do ano letivo (1 de setembro).
Se durante o ano letivo o jovem atingir o limite de idade, em relação ao nível de ensino em
que se encontra (básico, secundário ou superior), tem direito a receber a prestação até ao
final do ano letivo que frequenta.

Exemplo: No ano letivo 2016/2017, a 1 de setembro, o jovem tem 17 anos e
está inscrito no ensino básico. Completa 18 anos em janeiro de 2017, pelo que
terá direito ao abono de família até 31 agosto de 2017.

Jovens sem deficiência


Dos 16 aos 18 anos, recebem abono de família se estiverem matriculados, pelo
menos, no ensino básico ou equivalente;



Dos 18 aos 21 anos, recebem abono de família se estiverem matriculados, pelo
menos, no ensino secundário ou equivalente;



Dos 21 aos 24 anos, recebem abono de família se estiverem matriculados no ensino
superior ou equivalente.
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Nota: Se o jovem sofrer um acidente ou tiver uma doença que impossibilite o
aproveitamento escolar, pode continuar a receber o abono de família:


Até aos 21 anos, se estiver matriculado, pelo menos, no ensino básico ou
equivalente;



Até aos 24 anos, se estiver matriculado, pelo menos, no ensino secundário ou
equivalente;



Até aos 27 anos, se estiver matriculado no ensino superior ou equivalente.

Casos particulares
Se o jovem terminou o 12.º ano e não conseguiu entrar na Universidade por terem sido
alteradas as regras de acesso ao ensino superior, tem direito ao abono de família:


no ano seguinte, se tiver até 24 anos;



até fazer 21 anos, desde que termine o 12.º ano antes dessa idade.

Se o jovem não se puder matricular no ano seguinte por motivos curriculares (isto é, que não
são da sua responsabilidade), tem direito ao abono de família:


até aos 18 anos, se estiver a fazer disciplinas do ensino básico;



até aos 21 anos, se estiver a fazer disciplinas do ensino secundário;



até aos 24 anos, se estiver a fazer disciplinas do ensino superior.

Jovens com deficiência
Os jovens com deficiência têm direito ao abono de família até aos 24 anos. Se estiverem no
ensino superior ou equivalente, continuam a receber o abono de família até terminarem o seu
curso ou fazerem 27 anos.

B2 – Qual a relação desta prestação com outras que já recebo ou posso vir a receber?
O jovem não pode acumular o abono de família com…
O jovem pode acumular o abono de família com…
O jovem não pode acumular o abono de família com:


Subsídio de desemprego



Subsídio social de desemprego



Pensão social



Subsidio Parental
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O jovem pode acumular o abono de família com…


Majoração do abono de família para famílias monoparentais (se a criança ou jovem viver com
um único adulto)



Majoração do abono de família dos segundos, terceiros ou mais filhos (para agregados
familiares com duas ou mais crianças entre os 12 e os 36 meses, até ao 3º escalão de
rendimentos)



Bolsa de Estudo



Bonificação por deficiência



Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial



Subsídio por assistência de terceira pessoa



Abono de família pré-natal



Rendimento social de inserção



Pensão de orfandade



Pensão de sobrevivência



Subsídio de funeral

C – Como posso pedir?
C1 – Que formulários e documentos tenho de entregar?
Para pedir o abono de família
Formulários
Documentos necessários
Quem pode pedir o abono?
Onde se pede?
Até quando se pode pedir?

Para pedir o abono
Nota: As grávidas que requereram o abono de família pré-natal (antes do nascimento da criança)
estão dispensadas de requerer o abono de família para crianças e jovens. Basta apresentar o
documento de identificação da criança nos serviços de atendimento da Segurança Social.

Formulários
 Modelo RP5045-DGSS – Requerimento abono de família para crianças e jovens.
 Modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de elementos – Prestações por encargos
familiares.
 Modelo GF54-DGSS – Declaração – Composição e rendimentos do agregado familiar.
 Modelo GF58-DGSS/2013 – Pedido de Reavaliação do Escalão de Rendimentos.
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Criança ou jovens com deficiência
 Modelo RP5039-DGSS – Prova da deficiência – Prestações familiares (prova anual, no caso
da deficiência não ser considerada permanente)
 Modelo RP5034-DGSS – Requerimento de bonificação por deficiência

Estes formulários/modelos encontram-se disponíveis em www.seg-social.pt, no menu "Documentos e
Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número do formulário ou
nome do modelo.
Por exemplo, se pretende aceder ao requerimento de Abono de família para Crianças e Jovens, no
campo Pesquisa deverá colocar " RP5045-DGSS " ou " Requerimento abono de família para crianças
e jovens".

Documentos necessários


Cidadãos portugueses
Cidadãos portugueses residentes em Portugal e cidadãos portugueses que prestem
serviço no estrangeiro e que sejam total ou parcialmente remunerados pelo Estado
português.
Fotocópias dos seguintes documentos de todos os elementos do agregado familiar:


Documento de identificação válido ( cartão do cidadão, bilhete de identidade, certidão
do registo civil, boletim de nascimento ou passaporte).



Cartão de contribuinte, no caso de não entregar fotócopia do cartão do cidadão.

Nota: Se os elementos do agregado familiar já estiverem identificados na Segurança
Social, não é preciso entregar estes documentos.


Cidadãos estrangeiros (crianças/jovens)
1. Não abrangidos por acordo internacional ou legislação comunitária
Documento válido que comprove que residem legalmente em Portugal ou que se
encontram em situação equiparada (ver Glossário – Pessoas equiparadas a residentes).

2. Abrangidos por acordo internacional ou legislação comunitária
Para além dos cidadãos comunitários e dos Suíços, outros cidadãos estrangeiros,
nacionais de países com os quais Portugal tem acordos internacionais sobre prestações
familiares, não precisam de apresentar estes documentos – é como se de cidadãos
nacionais se tratasse.
Observação: Outros casos (não residentes em Portugal) – Ver Perguntas Frequentes
Assuntos Internacionais
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 Fotocópia do cartão de estudante ou documento comprovativo da matrícula passado
pelo estabelecimento de ensino.
 Declaração do estabelecimento de ensino, comprovativa da impossibilidade de
matrícula (no caso do jovem não se poder matricular)
 Declaração médica, no caso de o jovem atingir o limite de idade em relação ao nível
de ensino, e sofrer de alguma doença ou for vítima de acidente que impossibilite o
aproveitamento escolar.



Se o abono de família para crianças e jovens for requerido por outra pessoa que
não seja a mãe, o pai ou o próprio jovem:
 Documento comprovativo de que a pessoa que faz o pedido tem a criança ou jovem à
sua guarda.

Quem pode pedir o abono de família?


Os pais



Os representantes legais



A pessoa ou entidade que tenha a criança ou jovem à sua guarda.



O próprio jovem, se for maior de 18 anos.

Atenção – Se no mesmo agregado familiar existir mais do que uma criança ou jovem a
receber abono de família, o requerimento deve ser feito sempre pela mesma pessoa.

Exceção: Após o nascimento da criança a mãe requer o abono de família pré-natal ao mesmo
tempo que o abono de família para crianças e jovens.

Nota: Pode pedir por escrito a alteração do recebedor do abono de família, desde que prove
que tem legitimidade para o fazer.
Este pedido é analisado caso a caso, com base nos documentos que apresentou.
Quando a alteração do recebedor do Abono de Família altere o agregado familiar e/ou os
rendimentos, tem de entregar o formulário Modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de
elementos – Prestações por encargos familiares.
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Onde se pede?
Segurança Social Direta - preenche o formulário online e entrega a documentação
digitalizada.
Serviços de atendimento da Segurança Social – apresenta os formulários em papel e os
documentos nele indicados.
Nota: O pedido só pode ser feito através da Segurança Social Direta se a criança já tiver
NISS (Número de Identificação da Segurança Social).

Até quando se pode pedir?
No prazo de seis 6 meses a contar do primeiro dia do mês seguinte ao mês em que passou a
ter direito ao abono de família (por exemplo, nascimento).
Se não for pedido dentro deste prazo, só tem direito a receber abono de família para crianças
e jovens a partir do mês seguinte ao da entrega do pedido.

D – Como funciona esta prestação? D1 – Quanto e quando vou receber? ATUALIZADO
Como se calcula o valor do abono?
Quais são os escalões do rendimento de referência?
Quanto se recebe?
A partir de quando se tem direito a receber?
Até quando se recebe?
Como pedir a reavaliação do escalão de rendimentos?

Atenção: Para informações sobre a Condição de Recursos para ter direito ao abono de família,
consultar o guia prático respetivo.
Como se calcula o valor do abono
São consideradas no apuramento do rendimento mensal do agregado familiar as seguintes
categorias de rendimentos:


Rendimentos de trabalho dependente (incluindo duodécimo dos subsídios de férias e
de Natal)



Rendimentos de trabalho independente (empresariais e profissionais)



Rendimentos de capitais (ver guia prático da Condição de Recursos)



Rendimentos prediais (ver guia prático da Condição de Recursos)



Pensões (incluindo as pensões de alimentos)



Prestações Sociais (todas, exceto as prestações por encargos familiares, por deficiência e
por dependência)
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Subsídios de renda de casa ou outros apoios públicos à habitação, com caráter regular

O valor do abono varia conforme:


o nível de rendimentos do agregado familiar (escalão);



a idade da criança;



o número de crianças.



o número de adultos (no caso de agregados monoparentais)

Existem cinco escalões, os mais baixos recebem mais
As famílias que se encontram no 1º, 2º e 3º escalão de rendimentos recebem abono de
família. As que ficam no 4º escalão apenas recebem até aos 36 meses de idade. As famílias
que ficam no 5º escalão não recebem.

Para saber o escalão é preciso calcular o rendimento de referência da família
1. Somam-se os rendimentos anuais de todos os elementos do agregado familiar.
2. Soma-se o número de crianças e jovens do agregado que têm direito ao abono de
família, mais um.
3. Divide-se o primeiro valor pelo segundo para encontrar o rendimento de referência.
4. Esse rendimento de referência equivale a um escalão (do 1º ao 5º).

Os 5 escalões do rendimento de referência
Rendimentos de 2015 – usados para calcular o escalão do abono de família que vai ser
pago de 1 de janeiro 2017 a 31 de dezembro 2017, às crianças ou jovens que já estão a
receber abono (manutenção do direito – prova de rendimentos efetuada em outubro de 2016),
tendo por base o valor do IAS, em vigor à data a que se reportam os rendimentos de
referência (IAS para 2015 = 419,22€).
Rendimentos de 2016 – usados para calcular o escalão do abono de família para os pedidos
feitos em 2017 (requerimentos iniciais apresentados ao longo do ano 2017), tendo por base o
valor do IAS, em vigor à data a que se reportam os rendimentos de referência (IAS para 2016
= 419,22€).

1.º

Rendimentos
de
Referência
do agregado
familiar

Iguais ou
inferiores a
0,5xIASx14
Até
2.934,54€
(inclusive)

Escalões
2.º
3.º
Superiores a
Superiores a
0,5xIASx14 e
1xIASx14 e
iguais ou
iguais ou
inferiores a
inferiores a
1xIASx14
1,5xIASx14
Mais de
2.934,54€
até
5.869,08€

Mais de
5.869,08€
até
8.803,62€

4.º
Superiores
a
1,5xIASx14
e iguais ou
inferiores a
2,5xIASx14
Mais de
8.803,62€
até
14.672,70€

5.º
Superiores a
2,5xIASx14

Acima
de
14.672,70€

Valor do IAS para 2015 e para 2016 =419,22€
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NOTA: A atualização do valor do IAS para 2017 só é aplicável no corrente ano às situações de
pedidos de reavaliação, uma vez que os rendimentos de referência a considerar são os de 2017.

Quanto se recebe?
Quadro 2 – Valores do abono

1º
Por
criança
com
idade
igual
ou
inferior
a 12
meses

Total
do
valor
mensal

Família
com 1
filho

Por
criança
dos 12
aos 36
meses

Família
com 2
filhos

Família
com
mais de
2 filhos

Escalões (rendimento da família)
2º
3º
4º

Até
30/06/2017

9,46€
146,42€

120,86€

95,08€

Após
1/7/2017

18,91€

Até
30/06/2017

54,90€

45,33€

38,64€

9,46€

Após
1/7/2017

73,21€

60,43€

49,93€

18,91€

Até
30/06/2017

91,50€

75,55€

65,99€

9,46€

Após
1/7/2017

109,81€

90,65€

77,28€

18,91€

Até
30/06/2017

128,10€

105,77€

93,33€

9,46€

Após
1/7/2017

146,41€

120,87€

104,62€

18,91€

36,60€

30,22€

27,35€

0,00€

Por criança ou jovem com mais
de 36 meses (3 anos)

5º

0,00€

0,00€

(Estes valores já incluem as majorações do segundo e terceiro filhos)

Nota: Todas as crianças e jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 16 anos (durante o ano
civil em curso), que se encontrem a estudar e que estejam enquadradas no 1º escalão, recebem, no
mês de setembro, o abono de família a dobrar.

Crianças mais novas recebem mais
As crianças até aos 12 meses recebem um valor mais elevado.
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Famílias com duas ou mais crianças
Nos agregados das famílias numerosas, com crianças entre os 12 meses e os 36 meses, os
montantes mensais da majoração do abono passam a ser pagos da seguinte forma:

Agregado Familiar com duas crianças:


36,60€ 1º escalão de rendimentos



30,22€ 2º escalão de rendimentos



27,35€ 3º escalão de rendimentos

Agregado Familiar com mais de duas crianças:
 73,20€ 1º escalão de rendimentos
 60,44€ 2º escalão de rendimentos
 54,69€ 3º escalão de rendimentos

Famílias com um só adulto (monoparentais)
As famílias monoparentais – em que a criança ou crianças vivem com um único adulto – têm direito a
receber mais 35% de abono de família.

Para uma informação mais detalhada sobre majoração do abono de família, consultar o Guia Prático
“Majoração do abono de família, abono de família pré-natal e bonificação por deficiência”.
A partir de quando se tem direito a receber?
Se pedir
Dentro do prazo (nos 6 meses que se seguem ao mês
em que passou a ter direito ao abono)
Fora do prazo

Tem direito ao abono de família
No mês seguinte àquele em que passou a ter direito

A partir do mês seguinte ao da entrega do pedido

Até quando se recebe
Crianças e jovens sem deficiência


Até aos 16 anos.



A partir dos 16 só se recebe se estiver a estudar (ver Quadro 1).

Crianças e jovens com deficiência
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Como pedir a reavaliação do escalão de rendimentos?
Após a realização da prova anual de rendimentos, sempre que se verifique alteração dos rendimentos
ou composição do agregado familiar pode ser solicitada a reavaliação do escalão de rendimentos,
através da entrega do Modelo GF58-DGSS – Pedido de Reavaliação do Escalão de Rendimentos.
Este pedido só será aceite depois de decorridos 90 dias consecutivos, contados:


do termo do prazo previsto para a realização da prova anual (31 de outubro); ou



da data de produção de efeitos da anterior declaração de alteração de rendimentos e
composição do agregado familiar, apresentada no modelo GF58-DGSS – Pedido de
Reavaliação do Escalão de Rendimentos.

O valor anual a considerar para efeitos de reavaliação do escalão é o do produto do valor mensal
ilíquido recebido (das remunerações, pensões ou prestações sociais, exceto as prestações por
encargos familiares, por deficiência e por dependência do subsistema de proteção familiar) pelo
número de meses por ano em que esses valores serão pagos.
Rendimentos de 2017 – usados apenas para pedidos de reavaliação do escalão de rendimentos,
tendo por base o valor do IAS em vigor à data a que se reportam os rendimentos de referência (IAS
para 2017 = 421,32€).

Escalões
1.º

Rendimentos
de Referência
do agregado
familiar

Iguais ou
inferiores a
0,5xIASx14
Até
2.949,24€
(inclusive)

2.º
Superiores a
0,5xIASx14 e
iguais ou
inferiores a
1xIASx14
Mais de
2.949,24€
até
5.898,48€

3.º
Superiores a
1xIASx14 e
iguais ou
inferiores a
1,5xIASx14
Mais de
5.898,48€
até
8.847,72€

4.º
Superiores a
1,5xIASx14 e
iguais ou
inferiores a
2,5xIASx14
Mais de
8.847,72€
até
14.746,20€

5.º
Superiores a
2,5xIASx14

Acima
de
14.746,20€

Valor do IAS para 2017 = 421,32€

D2 – Como posso receber?
Pode receber através de:


Transferência bancária.



Vale de correio.

Para maior comodidade e segurança adira ao pagamento dos subsídios por transferência
bancária.
O dinheiro entra diretamente na sua conta bancária e fica disponível de imediato.
A Segurança Social garante um pagamento mais rápido, mais seguro, sem atrasos e extravios.
ISS, I.P.
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Como aderir ao pagamento por transferência bancária
Pela Internet, no serviço Segurança Social Direta:
 Aceda ao site da Segurança Social em www.seg-social.pt;
 Clique em: “Segurança Social Direta ”
 Digite o NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a Palavra-Chave;
 No menu “Perfil” clique em “Alterar conta bancária” e depois em “Indicar novo IBAN”
 Indique o seu IBAN
O IBAN é registado de imediato no sistema de informação da Segurança Social Direta.

Nos serviços de atendimento da Segurança Social
Preenchendo o modelo MG2-DGSS - Pedido de Alteração de Morada ou de Outros
Elementos, que está disponível para impressão na Internet, em www.seg-social.pt., no menu
"Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número
do formulário ou nome do modelo.
1. Junte um dos seguintes documentos comprovativos do seu IBAN:
 Declaração bancária onde conste o seu IBAN;
 Fotocópia da primeira folha da caderneta bancária;
 Fotocópia de um cheque em branco.
2. Junte também fotocópia de documento de identificação civil válido, que tenha a sua
assinatura (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte), para se verificar a
autenticidade da assinatura.
3. Envie o formulário e os documentos (IBAN e identificação) pelo correio para os serviços da
Segurança Social da sua área de residência ou entregue-os diretamente num dos Serviços de
Atendimento ao público.
Vale de correio
Os vales de correio podem ser levantados nos CTT ou depositados em instituições bancárias. Podem
também ser endossados (passados ou transmitidos), sendo que só pode existir um endosso em cada
vale emitido.
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D3 – Quais as minhas obrigações?
Declarar se recebe abono de família
Declarar no prazo de 10 dias as alterações que possam influenciar o abono de família
Apresentar os documentos que a Segurança Social venha a solicitar
Fazer a Prova Escolar obrigatória
Fazer a Prova de Rendimentos e composição do agregado familiar
Declarar se recebe abono de família para crianças e jovens
Declarar no requerimento se pediu ou está a receber abono de família para crianças e jovens
de outra instituição, incluindo os atribuídos por entidades de outros países.
Declarar no prazo de 10 dias as alterações que possam influenciar o abono de família para
crianças e jovens:


Se o jovem deixar de estudar.



Se o jovem começar a trabalhar.



Se alterar a sua residência (morada)



Se

existirem

alterações

da

composição

e/ou

rendimentos

do

agregado

familiar,

nomeadamente as que determinem a alteração da sua caraterização como agregado
monoparental.
O beneficiário/cliente deverá preencher o modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de
elementos – Prestações por encargos familiares, que está disponível para impressão na Internet, em
www.seg-social.pt, no menu "Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo
Pesquisa inserir número do formulário ou nome do modelo.
Deverá entregar este formulário em qualquer serviço de atendimento ou enviá-lo por carta, dirigida
aos serviços da Segurança Social da área de residência, ou para o Centro Distrital competente
(aquele que lhe paga o abono).

Apresentar os documentos que a Segurança Social venha a solicitar
Se lhe for pedido, deve apresentar:


Modelo GF54 – DGSS – Declaração – Composição e Rendimentos do agregado familiar.



Certidão do registo civil, BI, cartão de cidadão, boletim de nascimento, passaporte da criança
ou jovem e/ou dos elementos do agregado familiar.



Autorização de residência, ou situação equiparada, no caso de cidadãos estrangeiros não
abrangidos por qualquer acordo internacional.



Declaração médica, no caso de o jovem atingir o limite de idade em relação ao nível de
ensino e sofrer de alguma doença ou for vítima de acidente que impossibilite o
aproveitamento escolar.



Documento comprovativo de que a pessoa que faz o pedido é representante legal da criança
ou jovem ou de que tem a criança ou jovem à sua guarda.
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Fotocópia do cartão de estudante ou documento comprovativo da matrícula passado pelo
estabelecimento de ensino.



Outros documentos solicitados pelos serviços da Segurança Social.

Fazer a Prova Escolar obrigatória
Fazer a Prova Escolar obrigatória, a partir dos 16 anos e a partir dos 24 anos, em caso de
deficiência (exceções: 15 anos, se o jovem perfizer os 16 no decurso do ano letivo, de forma a
que os serviços possam, oficiosamente, pagar a bolsa de estudo e o abono de família não cesse
quando o jovem atingir os 16 anos).
Para uma informação mais detalhada, consultar o Guia Prático da Prova Escolar.
A prova escolar, para além de ser necessária para a manutenção do direito ao abono de família
dos jovens a partir dos 16 anos de idade, vai permitir efetuar a atribuição oficiosa da Bolsa de
Estudo.
Têm de fazer a prova Escolar obrigatória os jovens a partir dos 16 anos (sem deficiência) ou
dos 24 anos (em caso de deficiência).

Nota 1: O jovem que complete os 16 anos no decurso do ano letivo tem de apresentar a prova
escolar no mês de julho.
Exemplo: Um jovem com 15 anos em julho, que faça os 16 anos durante ano letivo com início a 1
de setembro, deverá fazer a prova escolar na segurança social direta até ao final do mês de julho.

Nota 2: No caso de jovens com deficiência, só para efeito de atribuição da Bolsa de Estudo, a
prova escolar é indispensável para se poder fazer o respetivo pagamento.

Nota 3: Os jovens matriculados no 10º, 11º ou 12º ano de escolaridade com idade inferior a 16
anos, no caso de se encontrarem no 1º ou no 2º escalão do abono de família, não estando
obrigados a fazer a prova escolar para efeitos de abono de família, devem até 31 de julho fazer a
prova escolar, para efeito de atribuição de bolsa de estudo.

Nota 4: Os jovens portadores de deficiência, com idade inferior a 24 anos, não têm de fazer prova
escolar para manterem o direito ao abono de família.
Para uma informação mais detalhada sobre a Bolsa de Estudo, consultar o Guia Prático “Bolsa de
Estudo”.

Se o jovem não se pôde matricular ou se não passou de ano por motivo de acidente ou doença, deve
apresentar os documentos que o comprovem (declaração do estabelecimento de ensino ou
certificado médico).

Se não fizer a Prova Escolar no prazo estabelecido, o abono de família será suspenso logo a partir do
início do ano escolar (setembro).
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Se apresentar a prova escolar depois de terminado esse prazo, mas até 31 de dezembro do ano
escolar em curso, é levantada a suspensão e feito o pagamento das prestações suspensas.
Se realizar a prova escolar a partir do dia 1 de janeiro do ano seguinte àquele em que deveria ter sido
feita, sem que apresente justificação atendível, perde o direito às prestações suspensas, retomando
o pagamento apenas a partir do dia 1 do mês seguinte ao da realização.

Nota 5: Pode obter-se a declaração de escalão de Abono de Família para Crianças e Jovens na
Segurança Social Direta, Separador “Família” – opção “Emitir declaração de situação de prestações
familiares”.

Fazer Prova de Rendimentos e composição do agregado familiar
A prova anual de rendimentos é obrigatória para efeitos de determinação do escalão de Abono de
Família para Crianças e Jovens.
É efetuada oficiosamente, através de troca de informação entre os serviços da Segurança Social e da
Administração Fiscal, e considerando também o valor das prestações sociais pagas pelo Instituto da
Segurança Social, I.P.

Nota: No caso de não ser possível obter os rendimentos oficiosamente através da troca de
informação oficiosa (por exemplo prestações pagas por outras Instituições, rendimentos não
declarados em sede IRS, obtidos no estrangeiro), para cumprir a obrigação de apresentar a prova de
rendimentos deve declará-los preenchendo o modelo GF 54/DGSS e entregando-o junto dos serviços
da segurança Social.

Entregar a declaração de autorização ou os documentos solicitados
Nas situações em que os serviços de segurança social entendam ser necessário verificar os valores
do património mobiliário declarados, podem exigir, em relação ao requerente ou a qualquer membro
do seu agregado familiar, uma declaração de autorização para acesso à informação bancária ou, em
alternativa, a apresentação dos documentos bancários que sejam considerados relevantes.

O que acontece se não cumprir
Se não for entregue a declaração de autorização ou os documentos solicitados no prazo fixado, o
pedido de atribuição da prestação fica pendente. Neste caso só haverá direito às prestações no mês
seguinte à data da apresentação dos referidos documentos.

Se já estiver em curso o pagamento da prestação quando for solicitada a declaração de autorização
ou os documentos bancários e estes não forem apresentados no prazo fixado, a prestação fica
suspensa, sendo retomada no mês seguinte à data da apresentação dos referidos documentos.
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D4 – Por que razões é interrompido ou termina?
O pagamento do abono de família é interrompido se…
O abono de família de família termina quando…
O pagamento do abono de família para crianças e jovens é interrompido se…


Não entregar o Modelo GF54–DGSS – Declaração de Composição e Rendimentos do
Agregado Familiar, no prazo estabelecido.



Não apresentar a Prova Escolar durante o mês de julho.



O jovem com mais de 16 anos ultrapassar os limites de idade em relação ao nível de ensino
(ver Quadro 1.)



O jovem de 16 anos ou mais deixar de estudar.



O jovem começar a trabalhar.



A jovem começar a receber subsídio social parental



O rendimento de referência do agregado familiar ultrapassar o limite estabelecido para o 3º
escalão de rendimentos, passar para o 4º escalão, no caso de crianças com mais de 36
meses ou ficar posicionado no 5º escalão (ver com mais detalhe no ponto D1 – quadro de
rendimentos de referência).



Quando for solicitada a declaração de autorização para acesso a informação patrimonial junto
do Banco de Portugal ou, em alternativa, a apresentação de documentos bancários que
sejam considerados relevantes e não proceder à sua entrega no prazo fixado, a prestação é
suspensa e perde o direito à prestação até entregar a referida declaração ou os documentos
bancários solicitados.
Se

Abono de família é suspenso
(Deixa de receber)

Não fizer a prova escolar no prazo estabelecido

No início do ano letivo (setembro)

Deixar de estudar

No mês seguinte àquele em que comunica

O jovem começar a trabalhar

No mês seguinte àquele em que começou a
trabalhar

O rendimento de referência do agregado familiar
ultrapassar o limite do 3º escalão ou do 4º escalão,
no caso de crianças com mais de 36 meses

A partir de 1 de janeiro do ano seguinte ou do mês
seguinte à comunicação

Começar a receber subsidio social parental

No mês seguinte àquele em que começou a
receber Subsídio Social Parental

Pode voltar a receber se
 Apresentar os documentos pedidos pelos serviços da Segurança Social.
 Fizer a Prova Escolar.
 O jovem deixar de trabalhar e voltar a estudar.
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 O jovem deixar de receber subsídio social parental e voltar a estudar (a partir dos 16
anos).
 A situação da família se alterar e o rendimento de referência voltar a estar num dos
escalões de rendimentos que dão direito a receber abono de família.

Volta a receber no mês seguinte à apresentação da prova à Segurança Social, com exceção das
situações previstas para a apresentação da prova escolar (ver ponto D3).

O abono de família termina quando…


O jovem com deficiência atinge os 24 anos e não está no ensino superior.



O jovem com deficiência que está no ensino superior atinge os 27 anos antes de se
iniciar o ano letivo.



O jovem requer subsídio mensal vitalício ou pensão social de invalidez.



A criança ou jovem morre.



A criança ou jovem não apresenta prova da residência legal em Portugal.



A criança ou jovem passa a residir noutro país.



São prestadas falsas declarações quanto aos elementos necessários para determinar a
condição de recursos e lhe tiver sido atribuída uma prestação social à qual não tinha
direito.

Como penalização, não poderá receber durante 24 meses (dois anos), a contar da data a
partir da qual for detetada esta situação pelos Serviços da Segurança Social, qualquer
prestação social sujeita a condição de recursos (não só aquela em que prestou falsas
declarações mas também as restantes no âmbito das Prestações por Encargos Familiares,
Subsídio Social de Desemprego, RSI e Subsídios Sociais de Parentalidade).

E – Outra Informação. E1 – Legislação Aplicável

No menu Documentos e Formulários, selecionar Legislação e no campo pesquisar inserir o
número/ano do diploma.

Portaria n.º 62/2017, de 9 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 3/2017, de
23 de fevereiro
Atualiza os montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de família pré-natal e
respetivas majorações, e do subsídio de funeral, bem como a atualização dos montantes por
deficiência, do subsídio mensal vitalício e do subsídio por assistência de terceira pessoa.

Portaria n.º 4/2017, de 3 de janeiro
Atualiza o valor do IAS para 2017
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Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro
Orçamento de Estado para 2017. Altera os artigos n.ºs 14 e 14-A do Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2
de agosto, alterado e republicado pelo Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho.

Portaria n.º 344/2012, de 26 de outubro
Estabelece os termos e os procedimentos da reavaliação dos escalões de rendimentos.

Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença, maternidade,
paternidade e adoção e morte previstas no sistema previdencial, de encargos familiares do
subsistema de proteção familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico que regula a
restituição de prestações indevidamente pagas e a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema
de Segurança Social, e o estatuto das pensões de sobrevivência e o regime jurídico de proteção
social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de proteção
social convergente

Lei n.º 15/2011, de 3 de maio
Altera a redação do art.º 3.º, n.º 1, h), do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.

Portaria n.º 249/2011, de 22 de junho
Aprova os modelos de requerimento do rendimento social de inserção, abono de família pré-natal,
abono de família para criança e jovens e declaração de composição e rendimento do agregado
familiar para o subsídio social de desemprego e subsídio social no âmbito da parentalidade.

Decreto-Lei n.º 77/2010, de 24 de junho
Determina que o pagamento do montante adicional do abono de família passa a ser apenas aplicável
ao 1.º escalão.

Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho
Estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e
manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade.

Portaria n.º 984/2007 de 21 de agosto
Na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 133/2012, de 27 de Junho - Regulamenta a prova anual da
situação escolar.

Decreto-Lei nº 201/2009, de 28 de agosto
Cria a bolsa de estudo e procede à alteração do Decreto-lei n.º 176/2003, de 2 de agosto, na redação
dada pelos Decretos-Lei nºs 41/2006, de 21 de fevereiro, 87/2008 de 28 de maio e 245/2008, de 18
de dezembro.
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Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, alterada e republicada pela Lei n.º 83-A/2013, de 30 de
dezembro - Lei de bases da Segurança Social.

Portaria n.º 458/2006, de 18 de maio
Títulos que permitem a equiparação de estrangeiros a residentes.

Lei n.º 53-B/2006, de 29 de dezembro
Cria o indexante dos apoios sociais e novas regras de atualização das pensões e outras prestações
sociais do sistema de Segurança Social.

Decreto-Lei n.º 176/2003, de 2 de agosto
Na redação dada pelos Decretos-Lei nºs 41/2006, de 21 de fevereiro, 87/2008 de 28 de maio e
245/2008, de 18 de dezembro e 133/2012, de 27 de junho - Regime jurídico da proteção nos
encargos familiares.

Regulamento (CE) n.º 883/2004
Estabelece regras comuns destinadas a proteger os direitos dos cidadãos da UE em matéria de
segurança social quando estes se deslocam no interior da UE (bem como na Islândia, no
Listenstaine, na Noruega e na Suíça).

Regulamento (CE) n.º 987/2009
Estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CE) n.º 883/2004

Regulamento (CEE) 1408/71 do Conselho, de 14 de junho
Aplicação dos Regimes da Segurança Social aos trabalhadores assalariados e aos membros da sua
família que se deslocam no interior da comunidade.

Regulamento (CEE) 574/72 do Conselho, de 21 de março
Estabelece as modalidades de aplicação do Regulamento (CEE) 1408/71.

E2 – Glossário

Ano escolar
Período de tempo compreendido entre 1 de setembro e 31 de agosto do ano seguinte.

Pessoas equiparadas a residentes
São considerados equiparados a residentes:


Cidadãos estrangeiros não abrangidos por acordo internacional ou legislação
comunitária
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Cidadãos estrangeiros que têm um título de permanência em Portugal válido. Os títulos
possíveis são: título de proteção temporária, títulos de permanência e respetivas
prorrogações (ver caso a caso).


Pessoas residentes
Cidadãos nacionais que residam habitualmente em Portugal.
Cidadãos estrangeiros, refugiados e apátridas com título válido de autorização de residência
válida.



Também são considerados residentes:
 Portugueses a residir no estrangeiro mas que são funcionários públicos a trabalhar para
o Estado Português, bem como os membros do seu agregado familiar.
 Portugueses que se encontram a descontar para a Segurança Social portuguesa e que
trabalham em país com o qual Portugal está vinculado por acordo de Segurança Social
(acordo bilateral ou multilateral) e membros do seu agregado familiar.
 Cidadãos estrangeiros abrangidos por acordo internacional ou legislação comunitária
 De um modo geral, todos os nacionais de países da União Europeia (e os membros do
seu agregado familiar): Alemanha: Áustria; Bélgica; Bulgária; Chipre; Dinamarca;
Eslováquia; Eslovénia; Espanha; Estónia; Finlândia; França; Grécia; Hungria; Irlanda;
Itália; Letónia; Lituânia; Luxemburgo; Malta; Países Baixos; Polónia; Portugal; Reino
Unido; República Checa; Roménia e Suécia. Os cidadãos da Suiça, Islândia, Noruega e
Liechtenstein também foram abrangidos pela legislação comunitária.
 Portugal tem atualmente acordos internacionais relativos a prestações familiares com o
Brasil, Cabo Verde, Marrocos e Austrália (em relação a este último país apenas no que
respeita a filhos ou equiparados de pensionistas da Segurança Social portuguesa).

Rendimentos de referência
Os rendimentos de referência dizem-nos em que escalão a criança ou jovem se encontra.
Existem cinco escalões de rendimentos.
Nos três primeiros escalões, as famílias recebem abono. No quarto escalão apenas as crianças até
aos 36 meses de idade recebem abono de família. As que se encontram posicionadas no 5.º escalão
não recebem. As famílias do 1º escalão são as que têm os rendimentos mais baixos e as que
recebem o abono de família maior.

Equivalente ao ensino básico, secundário ou superior
Curso de formação profissional equivalente a esse grau de ensino (ver Perguntas Frequentes
Gerais) ou estágio necessário para obter o diploma desse grau de ensino.
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Perguntas Frequentes

Perguntas Frequentes Gerais
Perguntas Frequentes Determinação de Rendimentos e de Agregado Familiar
Perguntas Frequentes Assuntos Internacionais

Perguntas Frequentes Gerais
Como é que se determina o nível de ensino a que corresponde um curso de formação
profissional?
Depende do grau de escolaridade necessário para entrar para o curso:


Se não for preciso ter o 9.º ano, o curso equivale ao ensino básico.



Se for preciso ter o 9.º ano, o curso equivale ao ensino secundário.



Se for preciso ter o 12.º ano, o curso equivale ao ensino superior.

Os valores que recebo da Segurança Social a título de abono de família para crianças e
jovens devem ser declarados para efeitos de IRS?
Não necessita de declarar, para efeito de IRS, os valores recebidos de abono de família para
crianças e jovens.

O que devo fazer para alterar a pessoa que recebe o abono de família?
Pode pedir por escrito a alteração do recebedor do abono de família, desde que prove que
tem legitimidade para o fazer.
Este pedido é analisado caso a caso, com base nos documentos que apresentou.
Quando a alteração do recebedor do Abono de Família altere o agregado familiar e/ou os
rendimentos, tem de entregar o Modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de elementos –
Prestações por encargos familiares.

Perguntas Frequentes Determinação de Rendimentos e de Agregado Familiar
Quem faz parte do agregado familiar?

São considerados elementos do agregado familiar as pessoas que vivam em economia
comum e que tenham entre si os seguintes laços:


Cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto há mais de dois anos.



Parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral, até ao 3º grau: Pais; Sogros;
Padrasto, Madrasta, Filhos, Enteados, Genro, Nora, Avós, Netos, Irmãos, Cunhados,
Tios, Sobrinhos, Bisavós, Bisnetos.



Parentes e afins menores em linha reta e linha colateral (não têm limite de Grau de
parentesco).



Adotados restritamente e os menores confiados administrativamente ou judicialmente a
algum dos elementos do agregado familiar.
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Nota: O conceito de agregado familiar para a verificação da condição de recursos é o
aproximado ao conceito de agregado familiar doméstico (as pessoas que vivem na
mesma casa) e com alguma relação de parentesco. No entanto, existem exceções. Não
são consideradas como fazendo parte de um agregado familiar pessoas que:


Tenham um vínculo contratual (por exemplo, hospedagem ou aluguer de parte de casa).



Estejam a trabalhar para alguém do agregado familiar.



Estejam em casa por um curto período de tempo.



Se encontrem no agregado familiar contra a sua vontade por motivo de situação de
coação física ou psicológica.

Nota 2: As crianças e jovens acolhidos em Centros de Acolhimento são considerados
pessoas isoladas.

O que conta para os rendimentos do agregado familiar no caso dos trabalhadores
independentes (empresariais e profissionais)?
Todos os rendimentos anuais ilíquidos (antes de serem descontados os impostos e
contribuições) indicados nas declarações de IRS dos membros do agregado. Os rendimentos
ilíquidos de trabalho independente (empresariais e profissionais) contam nas seguintes
percentagens:
Vendas de mercadorias e de produtos

15% do valor declarado no IRS

Prestação de Serviços

75% do valor declarado no IRS

Nota: A percentagem dos rendimentos ilíquidos é calculada pelos serviços da Segurança
Social. Os clientes devem declarar no requerimento o rendimento total ilíquido de trabalho
independente (empresariais e profissionais).

Quando se pode pedir a reavaliação do escalão de rendimentos?
Após a realização da prova anual de rendimentos, efetuada oficiosamente até 31 de
outubro, se se verificar que houve alteração dos rendimentos ou da composição do
agregado familiar, pode ser solicitada a reavaliação do escalão de rendimentos, através
da entrega do Modelo GF58-DGSS/2013 – Pedido de Reavaliação do Escalão de
Rendimentos.
No entanto, este pedido só será aceite se for entregue depois de terem decorrido 90 dias
consecutivos, contados a partir do termo do prazo previsto para a realização da prova
anual, ou seja, no dia 30 de janeiro do ano seguinte.
No caso de já ter sido pedida uma reavaliação do escalão de rendimentos, antes de 31
de outubro, só depois de terem passado 90 dias consecutivos desde a data de produção
de efeitos da anterior declaração de alteração de rendimentos e composição do agregado
familiar, apresentada no modelo GF58-DGSS/2013 – Pedido de Reavaliação do Escalão
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de Rendimentos, é que poderá ser aceite novo pedido de reavaliação do escalão de
rendimentos.

Perguntas Frequentes Assuntos Internacionais
1 - Se um trabalhador estiver a trabalhar no estrangeiro e com ele residam o cônjuge e
os descendentes quem paga o abono de família?
R: Se estiver a trabalhar num país da União Europeia, Islândia, Noruega, Liechtenstein,
Suíça, e ainda, Brasil, Marrocos, Cabo-Verde ou nas ilhas do canal do Reino Unido, o direito
ao abono de família é assegurado prioritariamente pelo país onde trabalha e desconta.

2 - Se um trabalhador estiver a trabalhar no estrangeiro e o cônjuge e descendentes
residirem em Portugal, quem é que paga o abono de família?
R: Se trabalhar em um Estado da União Europeia, Islândia, Noruega, Liechtenstein, Suíça, e
ainda, Brasil, Marrocos, Cabo-Verde ou nas ilhas do canal do Reino Unido à exceção da ilha
de Jersey*, mesmo sempre que os familiares não residam no país onde o trabalhador está a
trabalhar, o direito às prestações familiares é assegurado prioritariamente pelo país onde o
trabalhador exerce a sua atividade profissional. Só no caso do outro progenitor também
trabalhar em Portugal é que o direito passa a ser assegurado prioritariamente, por Portugal.

Se for cidadão de outro país (por exemplo, um cidadão angolano, com residência legal em
Portugal) e se estiver a trabalhar na Alemanha ou Áustria, aqueles países, poderão exigirlhe que tenha trabalhado ou descontado, durante um determinado tempo, em qualquer dos
Estados-membros.
Assim, se anteriormente descontou para Portugal ou qualquer outro país da União Europeia,
Islândia, Noruega, Liechtenstein ou Suíça, deverá solicitar a emissão do formulário E 405,
que além de indicar os períodos de descontos indica também a última prestação paga.

*Nota: só nos caso da pessoa estar a trabalhar e a descontar na ilha de Jersey (Reino Unido)
é que o abono só é pago se os descendentes também lá residirem.

3 - O valor que vou receber é o mesmo que receberia se descontasse para Portugal?
R: Não. O direito ao montante das prestações a receber é o previsto pela legislação do país
pagador e que pode ser diferente nos vários países. Se o trabalhador tiver direito a
prestações familiares pelo país onde se encontra a trabalhar (União Europeia, Islândia,
Noruega, Liechtenstein ou Suíça), e se por força da residência dos descendentes e do
exercício de uma atividade profissional pelo outro progenitor o direito às prestações familiares
deva ser assegurado prioritariamente por Portugal, a sua família receberá, em regra*, o
montante equivalente ao valor mais elevado das prestações familiares previsto pela
legislação de um desses Estados-membros. Nesses casos, o trabalhador deve pedir o
pagamento do montante diferencial (complemento) no outro Estado-membro em que trabalha.
*Nota: O pagamento de um complemento não está previsto no quadro dos acordos bilaterais
com o Brasil, Cabo Verde, Marrocos e ilhas do canal do Reino Unido.
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4 - O meu marido está a trabalhar em Inglaterra e desconta para a Segurança Social
inglesa.
Temos dois filhos, que vivem comigo em Portugal e recebem as prestações familiares
pela Segurança Social portuguesa.
Como o valor das prestações familiares é mais elevado em Inglaterra, o meu marido
pode pedir que as prestações sejam pagas através da Segurança Social inglesa?
R: Não. Se o familiar tiver direito a prestações familiares no nosso país - por exemplo a mãe
descontar para Segurança Social portuguesa - o beneficiário que se encontra a trabalhar num
país da União Europeia, Islândia, Noruega, Liechtenstein, Suíça, e ainda, Brasil, Marrocos ou
Cabo-Verde, pode pedir a diferença do valor pago no país onde se encontra a trabalhar e o
valor recebido em Portugal (complemento). As instituições comunitárias articulam-se, nesses
casos, para apurar os montantes pagos no Estado-membro da residência dos descendentes,
utilizando para o efeito o formulário modelo E 411;

Nota: O formulário modelo E 411 é, tem dois campos A e B, e o campo A (Pedido de
Atestado) deve vir preenchido pela instituição competente pela atribuição das prestações
familiares, no Estado-membro onde o trabalhador exerce a sua atividade. O campo B
(Atestado) é preenchido pelo Centro Distrital do lugar de residência, onde é informando se o
beneficiário recebe ou não prestações familiares e respetivo o valor das mesmas.
O pagamento de um complemento não está previsto no quadro dos acordos bilaterais
com o Brasil, Cabo Verde, Marrocos e ilhas do canal do Reino Unido.

5 - A Segurança Social francesa pediu ao meu marido uma prova relativa à composição
do agregado familiar e respetiva residência, com vista à concessão das prestações
familiares. Como resido em Portugal com os meus filhos, quem é que passa essa
declaração?
R: O atestado relativo à composição do agregado familiar é passado pela Junta de Freguesia
da sua área de residência, utilizando para o efeito o formulário E 401, que depois de
devidamente preenchido deve ser enviado para a instituição francesa.

6 - O meu marido está a trabalhar na Bélgica e recebe as prestações familiares através
da Segurança Social belga.
O nosso filho estuda e reside comigo em Portugal.
A Segurança Social belga está a pedir um comprovativo da continuação dos estudos,
com vista a concessão das prestações familiares.
Quem é que me passa essa declaração?
R: O atestado comprovativo de continuação dos estudos deve ser passado pelo
estabelecimento de ensino onde o seu filho está a estudar, utilizando para o efeito o
formulário E 402, que depois de devidamente preenchido deve ser remetido à instituição
belga.
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7 - O meu marido é angolano, trabalha na Alemanha e desconta para a Segurança
Social alemã. Eu e o meu filho residimos legalmente em Portugal e eu não trabalho nem
desconto em Portugal.
Será que o meu filho tem direito ao abono por parte da Alemanha?
R: Sim. O seu marido deve apresentar um requerimento de abono na Caixa de Família alemã
que o abrange.

Residindo legalmente em Portugal, poderá beneficiar dos Regulamentos Comunitários de
Segurança Social em igualdade de tratamento com os cidadãos comunitários.
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A – O que é?

É uma prestação em dinheiro que acresce ao abono de família das crianças ou jovens com
deficiência, com o objetivo de compensar as suas famílias dos encargos resultantes da sua situação.

B1 – Quem tem direito?

Com descontos para a Segurança Social (regime contributivo)
Sem descontos para a Segurança Social e em situação de carência (regime não contributivo)
Condição de acesso à Bonificação por Deficiência

Com descontos para a Segurança Social (regime contributivo)
1. A pessoa que tem a criança ou jovem portador de deficiência a seu cargo (o beneficiário)
desconta para a Segurança Social ou qualquer outro regime de proteção social.
2. O beneficiário descontou para a Segurança Social nos primeiros 12 meses dos últimos 14, a
contar da data em que é feito o pedido. Esta condição não se aplica aos pensionistas.
3. A criança ou jovem portador de deficiência:


está a cargo do beneficiário (de quem é descendente);



necessita de apoio individualizado pedagógico e/ou terapêutico;



frequenta, está internado ou em condições de frequentar ou estar internado num
estabelecimento especializado de reabilitação;



não exerce atividade profissional abrangida por regime de proteção social obrigatório
(não tem uma atividade que o obrigue a descontar para a Segurança Social ou outra
entidade semelhante).

O que significa estar a cargo do beneficiário?
Viver com o beneficiário em comunhão de mesa e habitação.
Consideram-se a cargo do beneficiário:


Descendentes solteiros



Descendentes separados de pessoas e bens, divorciados ou viúvos, com rendimentos
inferiores ao valor da pensão social (203,35€).



Descendentes casados, com rendimentos mensais inferiores ao dobro do valor da
pensão social (406,70€).
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Sem descontos para a Segurança Social e em situação de carência (regime não contributivo)
1. A pessoa que tem a criança ou jovem portador de deficiência a seu cargo não desconta para a
Segurança Social ou qualquer outro regime de proteção social.
2. Existe uma situação de carência quando:


Os rendimentos mensais brutos da pessoa portadora de deficiência (antes dos
descontos) são iguais ou inferiores a 168,53€ e



O rendimento total do agregado familiar é igual ou inferior a 631,98€.



O rendimento do agregado familiar, por pessoa, é igual ou inferior a 126,40€ e

Ou

 A família encontra-se em situação de risco ou disfunção social grave devido a perda de
rendimentos ou a um aumento anormal dos encargos (devido a doença, acidente, desemprego,
invalidez ou reabilitação).
Nota: A situação de risco ou disfunção tem de ser assinalada pelos serviços de ação social
competentes.
3. A criança ou jovem portador de deficiência:
 Necessita de apoio individualizado pedagógico e/ou terapêutico;
 Frequenta, está internado ou em condições de frequentar ou estar internado num
estabelecimento especializado de reabilitação;
 Não exerce atividade profissional abrangida por regime de proteção social obrigatório (não tem
uma atividade que o obrigue a descontar para a Segurança Social ou outra entidade
semelhante).

Condição de acesso à Bonificação por Deficiência
Uma vez que a Bonificação por Deficiência acresce ao Abono de Família para Crianças e Jovens,
apenas têm acesso às prestações os agregados familiares cujo valor total do património mobiliário
(depósitos bancários, ações, certificados de aforro ou outros ativos financeiros) de todos os
elementos do agregado, seja inferior a 101.116,80€ (240 vezes o valor do Indexante de Apoios
Sociais) – Para uma informação mais detalhada sobre a condição de recursos, consultar o Guia
Prático – Condição de Recursos.
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B2 – Qual a relação desta prestação com outras que já recebo ou posso vir a receber?
- ATUALIZADO

O jovem não pode acumular com
A criança/jovem acumula com

O jovem não pode acumular com:


Subsídio de Desemprego.



Subsídio Social de Desemprego.



Subsídio de Doença.



Subsídios Sociais Parentais.

A criança/jovem acumula com:


Abono de família para crianças e jovens.
Atenção: Mesmo que a família esteja no 4.º ou 5.º escalão e o jovem não receba abono de
família, pode receber a bonificação por deficiência.



Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial.



Majoração do abono de família dos segundos, terceiros ou mais filhos (para crianças entre os
12 e 36 meses, se houver mais do que uma criança).



Majoração do abono de família e abono pré-natal para famílias monoparentais (se a criança
ou jovem viver em comum com um único adulto).



Bolsa de Estudo.



Abono de família pré-natal (se a jovem estiver grávida).



Pensão de Orfandade.



Subsídio de Funeral.



Rendimento Social de Inserção.
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C – Como posso pedir? C1 – Que formulários e documentos tenho de entregar?

Formulários
Documentos necessários
Onde se pode pedir
Quem pode pedir
Até quando se pode pedir

Formulários
 Modelo RP5034-DGSS – Requerimento de bonificação por deficiência.
 Modelo RP5039-DGSS – Prova da deficiência – Prestações familiares.
 Modelo RP5045-DGSS – Requerimento abono de família para crianças e jovens.
 Modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de elementos – Prestações por encargos familiares.
Estes Formulários/Modelos encontram-se disponíveis em www.seg-social.pt, no menu "Documentos e
Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número do formulário ou
nome do modelo.
Por exemplo, se pretende aceder ao requerimento de bonificação por deficiência, no campo Pesquisa
deverá colocar "RP5034-DGSS” ou “Requerimento de bonificação por deficiência RP5045-DGSS".

Documentos necessários
Declaração comprovativa da deficiência (passada por equipa multidisciplinar de avaliação médicopedagógica ou, se tal não for possível, por um médico especialista na deficiência em causa ou pelo
médico assistente).
No caso de regime contributivo
 Fotocópia de documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete de identidade,
certidão do registo civil, boletim de nascimento, passaporte) da criança/jovem para quem é
pedida a bonificação.
 Fotocópia de documento de identificação válido da pessoa que apresenta o pedido, se a
prestação não for pedida pelo beneficiário.
No caso de regime não contributivo
Fotocópias dos seguintes documentos relativos à criança/jovem, aos membros do agregado
familiar e à pessoa que apresenta o pedido:
 Documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete de identidade, certidão do
registo civil, boletim de nascimento, passaporte).
 Cartão de identificação fiscal, se o possuírem.
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 Fotocópia de declaração de IRS do jovem, quando aplicável, e dos membros do agregado
familiar. Se não houver declarações de IRS, deve apresentar uma declaração da entidade
empregadora, recibos de salários ou outros documentos que comprovem as remunerações
recebidas.
 Documento comprovativo de que a criança/jovem vive e está à guarda e cuidados de outra
pessoa/entidade, se for essa a situação.

Onde se pode pedir
Nos serviços de atendimento da Segurança Social.

Quem pode pedir
No caso de regime contributivo:
 Beneficiário e respetivo cônjuge.
 Pessoa com quem a criança/jovem viva e o tenha à sua guarda e cuidados.
 O próprio jovem, se tiver mais de 16 anos.

No caso de regime não contributivo:
 Quem provar ter a cargo a criança/jovem.
 O próprio jovem, se tiver mais de 14 anos.

Até quando se pode pedir
No prazo de seis meses contados a partir do mês seguinte àquele em que se verificou a deficiência.
Se pedir depois deste prazo, só terá direito à bonificação a partir do mês seguinte à apresentação do
pedido.
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D – Como funciona esta prestação? D1 – Quanto e quando vou receber?

Quanto se recebe?
Até quando se recebe?
A partir de quando se tem direito a receber?

Quanto se recebe?
Depende da idade da criança ou jovem portador da deficiência e da composição do agregado familiar:
 Se viver com um único adulto (família monoparental), tem direito a receber mais 35%.
Idade

Valor da bonificação por deficiência

Se viver com um único adulto

Até aos 14 anos

61,57€

83,12 €

Dos 14 aos 18 anos

89,67 €

121,05 €

Dos 18 aos 24 anos

120,04 €

162,05 €

Até quando se recebe?
Até aos 24 anos.

A partir de quando se tem direito a receber?
Se pedir

Tem direito à bonificação por deficiência

Dentro do prazo
(nos 6 meses que se seguem ao mês em que se
verificou a deficiência)

A partir do mês seguinte àquele em que se
verificou a deficiência

Fora do prazo

A partir do mês seguinte ao da entrega do pedido

D2 – Como posso receber?
Pode receber através de:


Transferência bancária.



Vale de correio.

Para maior comodidade e segurança adira ao pagamento dos subsídios por transferência
bancária.
O dinheiro entra diretamente na sua conta bancária e fica disponível de imediato.
A Segurança Social garante um pagamento mais rápido, mais seguro, sem atrasos e extravios.
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Como aderir ao pagamento por transferência bancária
Pela Internet, no serviço Segurança Social Direta:
 Aceda ao site da Segurança Social em www.seg-social.pt;
 Clique em: “Segurança Social Direta ”
 Digite o NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a Palavra-Chave;
 No menu “Perfil” clique em “Alterar conta bancária” e depois em “Indicar novo IBAN”
 Indique o seu IBAN
O IBAN é registado de imediato no sistema de informação da Segurança Social Direta.

Nos serviços de atendimento da Segurança Social:
Preenchendo o modelo MG2-DGSS - Pedido de Alteração de Morada ou de Outros
Elementos, que está disponível para impressão na Internet, em www.seg-social.pt., no menu
"Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número
do formulário ou nome do modelo.
1. Junte um dos seguintes documentos comprovativos do seu IBAN:
 Declaração bancária onde conste o seu IBAN;
 Fotocópia da primeira folha da caderneta bancária;
 Fotocópia de um cheque em branco.
2. Junte também fotocópia de documento de identificação civil válido, que tenha a sua
assinatura (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte), para se verificar a
autenticidade da assinatura.
3. Envie o formulário e os documentos (IBAN e identificação) pelo correio para os serviços da
Segurança Social da sua área de residência ou entregue-os diretamente num dos Serviços de
Atendimento ao público.

Vale de correio
Os vales de correio podem ser levantados nos CTT ou depositados em instituições bancárias. Podem
também ser endossados (passados ou transmitidos), sendo que só pode existir um endosso em cada
vale emitido.
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D3 – Quais as minhas obrigações?

Apresentar prova de deficiência
Certificado passado por uma equipa multidisciplinar de avaliação médico-pedagógica ou uma
declaração de um médico especialista ou do médico assistente.
No caso da deficiência não ser permanente, esta prova é pedida por carta todos os anos pela
Segurança Social e tem que ser feita até 31 de outubro.

Informar a Segurança Social, no prazo de 30 dias se:
 O jovem começar a trabalhar.
 A família deixar de estar em situação de carência (passa a receber pelo regime contributivo).
 A família se tornar monoparental (com um único adulto) ou deixar de ser monoparental.
 A composição do agregado familiar se alterar (por exemplo, com a morte ou o nascimento de
alguém).
O beneficiário deverá preencher o modelo GF37-DGSS - Pedido de alteração de elementos –
Prestações por Encargos Familiares, que está disponível para impressão na Internet, em www.segsocial.pt, no menu "Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa
inserir número do formulário ou nome do modelo.
Deverá entregar este formulário em qualquer serviço de atendimento da Segurança Social ou enviá-lo
por carta dirigida ao Centro Distrital da área de residência ou ao Centro Distrital competente (aquele
que lhe paga o abono).

Entregar a declaração de autorização ou os documentos solicitados
Nas situações em que os serviços de Segurança Social entendam ser necessário verificar os valores
do património mobiliário declarados na Prova de Condição de Recursos ou no Requerimento, podem
exigir, em relação ao requerente ou a qualquer membro do seu agregado familiar, uma declaração de
autorização para acesso à informação bancária ou, em alternativa, a apresentação dos documentos
bancários que sejam considerados relevantes.
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D4 – Por que razões cessa ou suspende?
O pagamento da bonificação por deficiência é suspenso (interrompido) se…
A bonificação por deficiência cessa (termina) quando…
O pagamento da bonificação por deficiência é suspenso se …
 O jovem portador de deficiência começar a exercer uma atividade enquadrada por regime de
proteção social obrigatório (ou seja, se tiver de descontar para a Segurança Social ou outra
entidade semelhante) – porque deixa de receber abono de família para crianças e jovens.
 Não entregar a prova de rendimentos.
 Quando lhe for solicitada a declaração de autorização para acesso a informação patrimonial
junto do Banco de Portugal ou, em alternativa, a apresentação de documentos bancários que
sejam considerados relevantes e não proceder à sua entrega, a sua prestação é suspensa e
perde o direito à prestação até entregar a referida declaração.
 Se não for entregue a declaração de autorização ou os documentos solicitados no prazo fixado,
o pedido de atribuição da prestação fica suspenso e há perda do direito ao valor das prestações
até à data da entrega da declaração de autorização ou dos documentos bancários solicitados.
 Se já estiver em curso o pagamento das prestações sociais quando for solicitada a declaração
de autorização ou os documentos bancários e estes não forem apresentados no prazo fixado, as
prestações são suspensas e há perda do direito às mesmas até à data de entrega da declaração
de autorização ou dos documentos bancários solicitados.
A bonificação por deficiência cessa quando …
 A criança ou jovem deixa de ter deficiência.
 Não entrega a prova de deficiência.
 Deixar de viver em Portugal.
 Não tiver um título válido de permanência, no caso de cidadãos estrangeiros.
 A criança ou jovem morre.
 O jovem atinge os 24 anos.
 O valor total do património mobiliário (depósitos bancários, ações, certificados de aforro ou
outros ativos financeiros) de todos os elementos do agregado ultrapassar o limite de 101.116,80€
(240 vezes o valor do Indexante de Apoios Sociais).

São prestadas falsas declarações quanto aos elementos necessários para determinar a condição
de recursos e lhe tiver sido atribuída uma prestação social à qual não tinha direito.
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Regime contributivo
O beneficiário deixar de ter registo de remunerações no sistema (deixar de descontar para a
Segurança Social) - pode passar para o regime não contributivo.
A pessoa portadora de deficiência começar a receber o mesmo subsídio através de outro
beneficiário.
Os rendimentos da pessoa portadora de deficiência ultrapassarem 406,70€ se for casada, ou
203,35€, se for viúva, separada ou divorciada.

Regime não contributivo
A pessoa portadora de deficiência começar a receber o mesmo subsídio por outro regime de
proteção social.
A família deixar de estar em situação de carência, ou seja:
 Os rendimentos mensais brutos da criança ou jovem ultrapassam os 168,53€ ou o
rendimento total da família ultrapassa os 631,98€.
ou
 O rendimento total da família ultrapassa os 126,40€ por pessoa ou a família já não está
numa situação de risco ou disfunção social.

ISS, I.P.

Pág. 13/16

Guia Prático – Subsídio de Bonificação por Deficiência

E – Outra Informação
E1 – Legislação Aplicável
No menu Documentos e Formulários, selecionar Legislação e no campo pesquisar inserir o
número/ano do diploma.

Portaria n. 62/2017, de 9 de fevereiro
Procede à atualização dos montantes do abono de família para crianças e jovens, do abono de
família pré-natal e respetivas majorações, e do subsídio de funeral, bem como a atualização dos
montantes por deficiência, do subsídio mensal vitalício e do subsídio por assistência de terceira
pessoa.

Portaria n.º 4/2017, de 03 de janeiro de 2017
Procede à atualização anual do indexante dos apoios sociais (IAS) para o ano de 2017.

Decreto-Lei n.º 2/2016, de 6 de janeiro
Altera a percentagem da majoração do montante do abono de família para crianças e jovens
inseridos em agregados familiares monoparentais.

Portaria n.º 432-A/2012, de 31 de dezembro
Estabelece a percentagem de indexação do IAS, em 44,123% para as Pensões do regime não
contributivo.

Decreto-lei n.º 133/2012, de 27 de junho
Altera os regimes jurídicos de proteção social nas eventualidades de doença, maternidade,
paternidade e adoção e morte previstas no sistema previdencial, de encargos familiares do
subsistema de proteção familiar e do rendimento social de inserção, o regime jurídico que regula a
restituição de prestações indevidamente pagas e a lei da condição de recursos, no âmbito do sistema
de Segurança Social, e o estatuto das pensões de sobrevivência e o regime jurídico de proteção
social na eventualidade de maternidade, paternidade e adoção no âmbito do regime de proteção
social convergente.
Portaria n.º 249/2011, de 22 de junho
Aprova os modelos de requerimento do rendimento social de inserção, abono de família pré-natal,
abono de família para criança e jovens e declaração de composição e rendimento do agregado
familiar para o subsídio social de desemprego e subsídio social no âmbito da parentalidade.

Lei n.º 15/2011, de 3 de maio
Altera a redação do art.º 3.º, n.º 1, h), do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho.
ISS, I.P.
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Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho
Estabelece as regras para a determinação da condição de recursos a ter em conta na atribuição e
manutenção das prestações do subsistema de proteção familiar e do subsistema de solidariedade.

Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro
Bases gerais do sistema de Segurança Social.

Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 341/99, de 25
de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 250/2001, de 21 de setembro
Regime jurídico das prestações familiares, derrogado (parcialmente anulado) nas eventualidades
abono de família para crianças e jovens e Subsídio de Funeral.

Decreto-Lei nº 160/80, de 27 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº133C/97, de 30 de maio e respetiva legislação complementar
Esquema de prestações de Segurança Social, dirigido aos nacionais residentes no país que não se
encontrem abrangidos por qualquer regime de proteção social.

E2 – Glossário
Descendente do beneficiário
São considerados descendentes do beneficiário os seus filhos, enteados, adotados restritamente, os
menores que, mediante confiança judicial ou administrativa, se encontrem a seu cargo com vista a
adoção ou os menores confiados pelo tribunal.

Estar a cargo do beneficiário
Viver com o beneficiário em comunhão de mesa e habitação.
Consideram-se a cargo do beneficiário:


Descendentes solteiros


Descendentes separados de pessoas e bens, divorciados ou viúvos, com rendimentos
inferiores ao valor da pensão social (203,35€).



Descendentes casados, com rendimentos mensais inferiores ao dobro do valor da pensão
social (406,70€).

Perguntas Frequentes
1. No regime contributivo, se não cumprir o prazo de garantia, passa para o não contributivo?
Não. Para passar para o regime não contributivo tem de estar numa situação de carência (ou seja,
ISS, I.P.
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cumprir a condição de recursos) e pedir a bonificação pelo regime não contributivo.
Mais tarde, quanto completar os 12 meses de descontos (nos últimos 14 meses, a contar da data do
pedido), pode pedir a bonificação pelo regime contributivo.

2. No regime não contributivo, se a família deixar de estar em situação de carência, a
criança/jovem deixa de receber a bonificação?
Sim. No entanto, se reunir as condições indicadas acima, pode apresentar um novo pedido, pelo
regime contributivo.

3. O jovem pode trabalhar sem perder o direito à bonificação?
Não. Não trabalhar é uma das condições para receber o abono de família. Interrompido o abono é
automaticamente interrompida a bonificação.
São permitidos:


Trabalho que faça parte de um estágio profissional.



Ações de formação remuneradas.

4. Os valores que recebo da Segurança Social a título de bonificação por deficiência devem ser
declarados para efeitos de IRS?
Não, não necessita de declarar, para efeito de IRS, os valores recebidos de bonificação por
deficiência.
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SUMÁRIO

Altera o regime jurídico das prestações familiares constante dos Decretos-Leis n.os 197/77, de 17 de
Maio, 170/80, de 29 de Maio, e 29/89, de 23 de Janeiro, e demais legislação complementar

TEXTO

Decreto-Lei n.º 133-B/97
de 30 de Maio
1 - A eleição do princípio da solidariedade como um dos fundamentos da actuação política do Governo
determinou a definição de uma orientação programática de política geral familiar que, assentando nos
pressupostos constitucionais, na realidade actual da sociedade e nas suas tendências evolutivas, não
perdesse de vista a convergência de políticas familiares europeias. Do conjunto de vectores subjacentes à
referida orientação destaca-se, no âmbito da segurança social, a definição de uma nova política social de
compensação dos encargos familiares que, sem deixar de ter em conta o direito universal às
correspondentes prestações, fortaleça a dinâmica redistributiva de rendimentos própria da segurança
social, indo ao encontro das necessidades dos agregados familiares economicamente mais débeis.
Naturalmente que a definição legal desta nova política impõe a alteração do regime jurídico em vigor,
essencialmente consubstanciado nos Decretos-Leis n.os 197/77, 170/80 e 29/89, respectivamente de 17 de
Maio, 29 do mesmo mês e 23 de Janeiro, o que se leva a efeito através do presente diploma e das normas
que o regulamentam.
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2 - No desenvolvimento das linhas de actuação
expostas, o novo regime cria uma nova prestação,

designada por subsídio familiar a crianças e jovens, que substitui as prestações de abono de família e
subsídios de aleitação e de nascimento, passando os respectivos montantes a ser modulados em função
dos rendimentos familiares.
Perante a necessidade de valorizar o referido subsídio familiar sem aumentar os encargos contributivos
nem pôr em causa o equilíbrio financeiro do sistema, impôs-se ainda a adopção de uma política de
racionalização do esquema de prestações, que conduziu, designadamente, à unificação dos benefícios
concedidos no primeiro ano de vida - abono de família e subsídios de nascimento e aleitação -,
reforçando-se pela libertação dos respectivos encargos financeiros, bem como dos relativos ao subsídio de
casamento, a eficácia da prestação.
Assim, o elenco de prestações passa a ser constituído pelo subsídio familiar a crianças e jovens e pelo
subsídio de funeral, mantendo-se, relativamente aos familiares do beneficiário portadores de deficiência,
um esquema material idêntico ao que vigorava, excepto no que respeita a prestação abono complementar
a crianças e jovens deficientes, que agora é substituída por uma bonificação, por deficiência, que acresce
ao subsídio familiar a crianças e jovens. As restantes prestações, concedidas em função de uma situação
de deficiência, são o subsídio mensal vitalício, o subsídio por frequência de estabelecimento de educação
especial e, no caso de dependência, o subsídio por assistência de terceira pessoa.
3 - A modulação do montante do subsídio familiar a crianças e jovens é feita através de três escalões de
rendimentos, indexados ao valor do salário mínimo garantido à generalidade dos trabalhadores, sendo que
ao escalão de mais baixos rendimentos corresponderá a prestação de montante mais elevado.
Este critério de selectividade não é extensivo às demais prestações, quer pelo seu objectivo, no caso do
subsídio de funeral, quer pela natureza das mesmas e peso dos respectivos encargos, tratando-se de
prestações por deficiência.
Aliás, considera-se de evidenciar a ausência neste diploma de qualquer reformulação de fundo no âmbito
das prestações destinadas a familiares portadores de deficiência, circunstância que resulta não do facto de
se considerar que o esquema actual é o mais adequado - impõem-se também medidas de racionalização
do respectivo esquema - mas de o mesmo ter a ver com outras políticas sectoriais, designadamente da
educação, que no momento actual ainda se não encontram consolidadas.
Não obstante, procurou dar-se um passo em frente na definição dos quadros de avaliação da deficiência,
para efeito quer da atribuição da bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens quer
do subsídio mensal vitalício, acentuando, no caso desta prestação, a necessidade de uma análise mais
vocacionada para a capacidade de trabalho.
4 - Produziram-se alguns ajustamentos na adequação dos escalões etários ao nível de escolaridade de que
depende o reconhecimento do direito ao subsídio familiar a crianças e jovens, em harmonização com as
medidas adoptadas no âmbito do ensino e do emprego, designadamente, neste último caso, no que diz
respeito ao acesso de jovens ao respectivo mercado.
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Simultaneamente, alargou-se o período contributivo
para acesso ou manutenção do direito às prestações,

exigência mais adequada à natureza de um regime contributivo.
5 - A par das medidas de carcácter inovador, foram introduzidas algumas alterações e aperfeiçoamentos
técnicos que a experiência aconselhou, designadamente quanto à titularidade do direito às prestações e à
avaliação da deficiência, bem como a integração de normas dispersas em legislação avulsa.
A elaboração de um novo diploma proporciona também a oportunidade de proceder à harmonização
normativa com as demais prestações em matéria processual, quanto a provas dos direitos, declarações
necessárias ao controlo das situações e comunicações a emitir pelas instituições ou serviços gestores das
prestações.
Foi ouvida a Comissão Permanente da Concertação Social.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido na Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, e nos termos das
alíneas a) e c) do artigo 201.º da Constituição, o Governo decreta o seguinte:
CAPÍTULO I
Natureza, âmbito e titularidade do direito às prestações familiares
SECÇÃO I
Natureza e âmbito das prestações
Artigo 1.º
Objectivo
1 - O presente diploma define a protecção na eventualidade de encargos familiares do regime geral de
segurança social, adiante designado por regime geral, e do regime de protecção social da função pública.
2 - A protecção referida no número anterior realiza-se pela concessão de prestações pecuniárias.
Artigo 2.º
Caracterização da eventualidade
Consideram-se encargos familiares os que decorram de situações geradoras de despesas das famílias
especialmente previstas na lei.
Artigo 3.º
Âmbito pessoal
1 - Estão abrangidos pela protecção nos encargos familiares prevista neste diploma:
a) Os beneficiários do regime geral;
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b) Os funcionários e agentes da AdministraçãoDecreto-Lei
Pública133-B/97,
e dos 1997-05-30
serviços - eDRE
organismos na dependência
orgânica e funcional da Presidência da República, da Assembleia da República e das instituições
judiciárias, os magistrados judiciais e do Ministério Público, o pessoal das Forças Armadas e das forças
de segurança, bem como os aposentados, reformados e pensionistas de sobrevivência da Caixa Geral de
Aposentações.
2 - Para efeitos do disposto neste diploma, consideram-se beneficiários as pessoas referidas nas alíneas a)
e b) do número anterior, desde que o esquema de benefícios que lhes é aplicável abranja a eventualidade
prevista.
Artigo 4.º
Modalidades de prestações
1 - A protecção nos encargos familiares é realizada através da atribuição das seguintes prestações
pecuniárias:
a) Subsídio familiar a crianças e jovens;
b) Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial;
c) Subsídio mensal vitalício;
d) Subsídio por assistência de terceira pessoa;
e) Subsídio de funeral.
2 - O regime jurídico do subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial é
regulamentado em diploma próprio.
Artigo 5.º
Formas de atribuição das prestações
As prestações enunciadas no artigo anterior atribuem-se de forma continuada ou por uma só vez, sendo as
previstas nas alíneas a) a d) de concessão continuada e a referida na alínea e) de atribuição única.
Artigo 6.º
Subsídio familiar a crianças e jovens
1 - O subsídio familiar a crianças e jovens é uma prestação mensal que visa compensar os encargos
familiares respeitantes ao sustento e educação dos descendentes do beneficiário.
2 - O subsídio familiar a crianças e jovens pode ser objecto de uma bonificação para compensar os
encargos específicos de uma situação de deficiência, nos termos do artigo seguinte.
Artigo 7.º
Bonificação, por deficiência, do subsídio familiar a crianças e jovens
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A bonificação, por deficiência, do subsídio familiar
a crianças e jovens destina-se a compensar o

acréscimo de encargos familiares decorrentes da situação dos descendentes dos beneficiários, menores de
24 anos, portadores de deficiência de natureza física, orgânica, sensorial, motora ou mental, que torne
necessário o apoio pedagógico ou terapêutico.
Artigo 8.º
Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial
O subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial é uma prestação mensal que se
destina a compensar os encargos directamente resultantes da aplicação a crianças e jovens, de idade
inferior a 24 anos, portadores de deficiência de medidas específicas de educação especial que impliquem
necessariamente a frequência de estabelecimentos particulares com fins lucrativos ou cooperativos, ou o
apoio educativo específico por entidade especializada fora do estabelecimento, igualmente com fins
lucrativos.
Artigo 9.º
Subsídio mensal vitalício
O subsídio mensal vitalício é uma prestação mensal que se destina a compensar o acréscimo de encargos
familiares em função de descendentes do beneficiário, maiores de 24 anos, portadores de deficiência de
natureza física, orgânica, sensorial, motora ou mental, que se encontrem em situação que os impossibilite
de proverem normalmente à sua subsistência pelo exercício de actividade profissional.
Artigo 10.º
Subsídio por assistência de terceira pessoa
O subsídio por assistência de terceira pessoa é uma prestação mensal que se destina a compensar o
acréscimo de encargos familiares resultantes da situação de dependência dos descendentes do beneficiário
titulares de subsídio familiar a crianças e jovens, com bonificação por deficiência ou de subsídio mensal
vitalício, que exijam o acompanhamento permanente de terceira pessoa.
Artigo 11.º
Subsídio de funeral
1 - O subsídio de funeral é uma prestação que visa compensar despesas de funeral, sendo atribuído pelo
falecimento dos seguintes familiares do beneficiário:
a) Cônjuge;
b) Descendentes a cargo do mesmo;
c) Descendentes que confiram direito ao subsídio mensal vitalício;
d) Ascendentes a cargo do mesmo.
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2 - O subsídio de funeral é igualmente atribuído Decreto-Lei
nas situações
relativas a fetos ou nados-mortos.

SECÇÃO II
Titularidade do direito às prestações
Artigo 12.º
Titulares do direito às prestações familiares
1 - A titularidade do direito às prestações é reconhecida aos descendentes dos beneficiários, salvo o
disposto nos n.os 3 e 4.
2 - A morte dos beneficiários não prejudica o direito às prestações familiares dos seus descendentes,
ainda que nascituros.
3 - A titularidade do direito ao subsídio de funeral é reconhecida ao beneficiário por morte dos familiares
referidos no n.º 1 do artigo 11.º
4 - Por morte dos familiares referidos no n.º 1 do artigo 11.º que sobrevivam ao beneficiário, o subsídio
de funeral é concedido a quem provar ter suportado as respectivas despesas.
Artigo 13.º
Situações equiparadas
1 - São equiparados a descendentes do beneficiário, para efeitos deste diploma:
a) Os enteados;
b) Os tutelados;
c) Os adoptados restritamente;
d) Os menores que, mediante confiança judicial ou administrativa, se encontrem a seu cargo com vista a
futura adopção;
e) Os menores que lhe estejam confiados por decisão dos tribunais ou de entidades ou serviços legalmente
competentes para o efeito.
2 - São equiparados a ascendentes do beneficiário, para efeitos deste diploma:
a) Os padrastos e madrastas;
b) Os adoptantes restritamente;
c) Os afins compreendidos na linha recta ascendente.
CAPÍTULO II
Condições de atribuição das prestações
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Condições gerais
Artigo 14.º
Princípios gerais
A atribuição das prestações familiares depende de condições relativas:
a) Aos beneficiários;
b) Aos familiares dos beneficiários, destinatários das prestações.
Artigo 15.º
Condições em relação aos beneficiários
1 - A atribuição das prestações familiares depende de:
a) Existência de seis meses de registo de remunerações, seguidos ou interpolados, em nome do
beneficiário, tratando-se do regime geral, sem prejuízo do disposto no artigo 25.º, n.º 4, da Lei n.º 28/84,
de 14 de Agosto;
b) Prestação de serviço por um período mínimo de seis meses, independentemente do regime de tempo
completo ou parcial, tratando-se do regime de protecção social da função pública.
2 - As condições referidas no número anterior devem verificar-se nos 12 meses que precedem o 2.º mês
anterior ao da data:
a) Da apresentação do requerimento, nas prestações de concessão continuada;
b) Da verificação do evento, tratando-se da prestação de atribuição única.
3 - Os requisitos previstos nos números anteriores não são exigíveis em relação aos pensionistas.
4 - Tratando-se de pensionistas por riscos profissionais, beneficiários da segurança social, os requisitos
previstos nos números anteriores apenas são dispensados se a incapacidade permanente for igual ou
superior a dois terços.
5 - Se o beneficiário tiver falecido antes da apresentação do requerimento, o requisito referido nos n.os 1
e 2 tem de se verificar nos 12 meses anteriores ao da data do falecimento.
Artigo 16.º
Condições em relação aos familiares
1 - É reconhecido o direito às prestações aos familiares que vivam a cargo do beneficiário, sem prejuízo
do disposto nos números seguintes.
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2 - O reconhecimento do direito às prestações aos
familiares dos beneficiários depende do não exercício

de actividade enquadrada por regime de protecção social obrigatório.
3 - Os descendentes além do 1.º grau têm direito às prestações se, preenchidas as condições previstas nos
números anteriores, não lhes tiver sido reconhecido o direito às prestações em função dos pais, quer estes
estejam vivos ou tenham falecido.
Artigo 17.º
Pessoas a cargo
1 - Consideram-se a cargo do beneficiário os descendentes solteiros que com ele vivam em comunhão de
mesa e de habitação.
2 - Consideram-se igualmente a cargo do beneficiário os seguintes familiares que com ele vivam em
comunhão de mesa e habitação:
a) Descendentes casados, bem como os separados de pessoas e bens, divorciados e viúvos, com
rendimentos mensais inferiores ao dobro do valor da pensão social ou ao valor desta, respectivamente;
b) Ascendentes com rendimentos mensais inferiores ao valor da pensão social, ou ao dobro deste valor,
tratando-se de casal.
3 - A condição de viver em comunhão de mesa e habitação pode ser dispensada por razões devidamente
justificadas.
SECÇÃO II
Condições especiais e caracterização das situações de deficiência
SUBSECÇÃO I
Subsídio familiar a crianças e jovens
Artigo 18.º
Condições de atribuição
São condições especiais de atribuição do subsídio familiar a crianças e jovens:
a) O nascimento com vida;
b) A observação dos condicionalismos etários previstos no artigo seguinte.
Artigo 19.º
Limites etários do subsídio familiar a crianças e jovens
1 - O subsídio familiar a crianças e jovens é concedido aos descendentes:
a) Até perfazerem a idade de 16 anos;
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b) Dos 16 aos 18 anos, se estiverem matriculados
no ensino básico, em curso equivalente ou de nível

subsequente, ou se frequentarem estágio de fim de curso indispensável à obtenção do respectivo diploma;
c) Dos 18 aos 21 anos, se estiverem matriculados no ensino secundário, curso equivalente ou de nível
subsequente, ou se frequentarem estágio de fim de curso indispensável à obtenção do respectivo diploma;
d) Dos 21 aos 24 anos, se estiverem matriculados no ensino superior, ou curso equivalente, ou se
frequentarem estágio de fim de curso indispensável à obtenção do respectivo diploma;
e) Até aos 24 anos, tratando-se de descendentes portadores de deficiência que preencham as condições de
atribuição da bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens.
2 - Os limites etários previstos nas alíneas b) a d) do número anterior são igualmente aplicáveis às
situações de frequência de cursos de formação profissional, sendo o nível do curso determinado nos
termos do artigo seguinte.
3 - Os limites etários fixados nas alíneas b) a d) do n.º 1 são alargados até três anos sempre que, mediante
declaração médica, se verifique que os descendentes sofrem de doença ou foram vítimas de acidente que
impossibilite o normal aproveitamento escolar.
4 - O reconhecimento do direito à prestação depende da não existência de bolsas de estudo, subsídios de
formação ou remunerações de estágio concedidos aos descendentes nas condições referidas nas alíneas b)
a d) do n.º 1 ou em situação equiparada.
Artigo 20.º
Equiparação de cursos
1 - Para efeitos de concessão do subsídio familiar a crianças e jovens, presumem-se equiparados aos
cursos oficiais os cursos ministrados em estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, desde que
estes possuam autorização legal de funcionamento.
2 - O nível do curso, para efeitos do número anterior, é determinado pelo grau de habilitações exigidas no
respectivo ingresso.
3 - As acções de formação profissional, ministradas por entidades oficiais, ou outras entidades
credenciadas para o efeito, por organismos oficiais, designadamente pelo Instituto do Emprego e
Formação Profissional, são equiparadas aos cursos oficiais, sendo-lhes aplicável o disposto no número
anterior.
4 - Sempre que esteja em causa a frequência de cursos ou acções de formação profissional, previstas no
número anterior, que não exijam, para o ingresso, qualquer grau de habilitação, ter-se-á em conta, para
definição do subsequente nível académico, aquele que o destinatário das prestações possuir.
Artigo 21.º
Caracterização da deficiência para efeitos de bonificação do subsídio familiar
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Consideram-se crianças e jovens portadores de Decreto-Lei
deficiência,
para efeitos de atribuição da bonificação do

subsídio familiar a crianças e jovens, os descendentes de idade inferior a 24 anos que, por motivo de
perda ou anomalia congénita ou adquirida, de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica ou
anatómica, se encontrem em alguma das seguintes situações:
a) Necessitem de apoio individualizado pedagógico e ou terapêutico específico, adequado à natureza e
características da deficiência de que sejam portadores, como meio de impedir o seu agravamento, anular
ou atenuar os seus efeitos e permitir a sua plena integração social;
b) Frequentem, estejam internados ou em condições de frequência ou de internamento em
estabelecimentos especializados de reabilitação.
SUBSECÇÃO II
Subsídio mensal vitalício
Artigo 22.º
Caracterização da deficiência
Consideram-se portadores de deficiência, para efeito de atribuição do subsídio mensal vitalício, os
descendentes a partir dos 24 anos de idade que, por motivo de perda ou anomalia, congénita ou adquirida,
de estrutura ou função psicológica, intelectual, fisiológica ou anatómica, se encontrem impossibilitados
de prover normalmente à sua subsistência pelo exercício de actividade profissional.
SUBSECÇÃO III
Subsídio por assistência de terceira pessoa
Artigo 23.º
Condições de atribuição
São condições especiais de atribuição do subsídio por assistência de terceira pessoa que o descendente
seja titular de subsídio familiar a crianças e jovens com bonificação por deficiência ou de subsídio mensal
vitalício e se encontre em situação de dependência.
Artigo 24.º
Caracterização da situação de dependência
1 - Consideram-se em situação de dependência os deficientes que, por causas exclusivamente imputáveis
à deficiência, não possam praticar com autonomia os actos indispensáveis à satisfação das necessidades
básicas da vida quotidiana e careçam de assistência permanente de outra pessoa.
2 - Para efeitos do número anterior, consideram-se, nomeadamente, os actos relativos à alimentação,
locomoção e cuidados de higiene pessoal.
Artigo 25.º
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1 - A assistência por terceira pessoa considera-se permanente quando implique um atendimento de, pelo
menos, seis horas diárias.
2 - O familiar do dependente que lhe preste assistência permanente é considerado terceira pessoa para
efeitos de atribuição do subsídio.
3 - Não pode ser considerada terceira pessoa quem se encontre carecido de autonomia para a realização
dos actos básicos da vida diária.
4 - A assistência pode ser assegurada através da participação sucessiva e conjugada de várias pessoas,
incluindo a prestada no âmbito do apoio domiciliário, durante o período mínimo a que se refere o n.º 1.
Artigo 26.º
Situação excluída
Sempre que o deficiente beneficie de assistência permanente prestada em estabelecimento de saúde ou de
apoio social, oficial ou particular sem fins lucrativos, e cujo funcionamento seja financiado pelo Estado
ou outras pessoas colectivas de direito público ou de direito privado e utilidade pública, não há lugar à
atribuição do subsídio por assistência de terceira pessoa.
SUBSECÇÃO IV
Subsídio de funeral
Artigo 27.º
Condições de atribuição
1 - É condição de atribuição do subsídio de funeral, por falecimento dos familiares do beneficiário
referidos no n.º 1 do artigo 11.º, que aqueles não sejam beneficiários abrangidos pelos regimes de
protecção social a cuja eventualidade se aplique o disposto no presente diploma.
2 - A atribuição do subsídio de funeral depende do pagamento das respectivas despesas pelo requerente.
3 - Nas situações de morte de ascendente, a atribuição da prestação depende ainda de o mesmo se
encontrar a cargo do beneficiário à data do falecimento.
4 - Se a morte tiver resultado de acto de terceiro pelo qual seja devida indemnização por despesas de
funeral, a instituição ou entidade que tenha atribuído a prestação tem o direito a ser reembolsada do
respectivo valor.
CAPÍTULO III
Determinação do montante das prestações
Artigo 28.º
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Os montantes das prestações familiares podem ser fixos ou variáveis e são estabelecidos em portaria.
Artigo 29.º
Prestações de montante fixo
Têm montante fixo as seguintes prestações:
a) Subsídio mensal vitalício;
b) Subsídio por assistência de terceira pessoa;
c) Subsídio de funeral.
Artigo 30.º
Prestações de montante variável
Têm montante variável as seguintes prestações:
a) Subsídio familiar a crianças e jovens;
b) Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial.
Artigo 31.º
Montante do subsídio familiar a crianças e jovens
1 - O montante do subsídio familiar a crianças e jovens é determinado em função do nível de rendimentos
do agregado familiar de que o titular do direito à prestação é dependente, do número de titulares com
direito à mesma e da respectiva idade.
2 - Para efeito da determinação do montante do subsídio familiar a crianças e jovens são estabelecidos os
seguintes escalões de rendimentos, indexados ao valor da remuneração mínima mensal garantida à
generalidade dos trabalhadores, em vigor à data a que se reportam os rendimentos apurados:
1.º escalão - rendimentos iguais ou inferiores a 1,5;
2.º escalão - rendimentos superiores a 1,5 e iguais ou inferiores a 8;
3.º escalão - rendimentos superiores a 8.
3 - A indexação referida no número anterior reporta-se ao valor anual da remuneração mínima, o que
integra os montantes dos subsídios de férias e de Natal.
4 - Nos primeiros 12 meses de vida, o montante do subsídio familiar a crianças e jovens é majorado.
5 - Os montantes do subsídio familiar podem ser majorados a partir do 3.º descendente do beneficiário
com direito à prestação.
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6 - Aos montantes do subsídio familiar acresce,
sendo caso disso, a bonificação por deficiência, nos

termos do artigo seguinte.
Artigo 32.º
Montante da bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens
O montante da bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens é modulado em função
da idade, de acordo com as seguintes faixas etárias:
a) Até aos 14 anos;
b) Dos 14 aos 18 anos;
c) Dos 18 aos 24 anos.
Artigo 33.º
Actualização das prestações
Os montantes das prestações familiares são periodicamente actualizados, tendo em consideração os meios
financeiros disponíveis e a variação previsível do índice geral dos preços no consumidor.
CAPÍTULO IV
Duração das prestações familiares
Artigo 34.º
Início das prestações familiares
1 - O início das prestações familiares de atribuição continuada verifica-se a contar do mês seguinte àquele
em que ocorreu o facto determinante da sua concessão, desde que tenham sido requeridas nos prazos
fixados no presente diploma.
2 - No caso de não observância dos prazos a que se refere o número anterior, o início das prestações
familiares de atribuição continuada tem lugar no mês seguinte àquele em que deu entrada o requerimento.
3 - Nos casos em que a atribuição da prestação esteja condicionada à apresentação de sentença judicial, o
início da prestação reporta-se à data do respectivo trânsito em julgado, se requerida nos seis meses
subsequentes a esta data, ou ao mês seguinte ao da apresentação do requerimento, decorrido aquele prazo.
4 - O subsídio por assistência de terceira pessoa é atribuído a partir do mês seguinte ao do requerimento,
se o deficiente dispunha já de assistência de terceira pessoa ou, caso contrário, desde o mês em que esta
se efective.
Artigo 35.º
Período de concessão do subsídio familiar a crianças e jovens
1 - A concessão do subsídio familiar a crianças e jovens tem lugar:
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a) Mensalmente, até à idade de 16 anos dos descendentes;

b) Mensalmente, até à idade de 24 anos, tratando-se de descendentes portadores de deficiência;
c) Mensalmente, durante o ano escolar, relativamente aos descendentes que observem os limites etários e
condições académicas previstas no artigo 19.º;
d) Mensalmente, durante o período correspondente à frequência de acções de formação profissional.
2 - Entende-se por ano escolar o período compreendido entre 1 de Setembro e 31 de Agosto do ano
seguinte.
3 - Nos casos em que os descendentes atinjam, no decurso do ano escolar, a idade limite para a atribuição
da prestação, em relação ao nível de ensino que frequentem, mantêm o direito à mesma até ao termo do
referido ano.
Artigo 36.º
Situações especiais
1 - Nas situações em que os descendentes não tenham podido matricular-se, por força da aplicação das
regras de acesso ao ensino superior, é mantido o direito ao subsídio familiar a crianças e jovens:
a) No ano escolar subsequente ao 12.º ano de escolaridade, aos estudantes que já tenham idade
compreendida nos limites fixados para a frequência do ensino de nível superior;
b) Até ser atingida a idade estabelecida para frequência do ensino secundário, aos estudantes que
concluam o 12.º ano de escolaridade antes daquele limite etário.
2 - Sempre que, por motivos curriculares, os descendentes estejam impedidos de se matricularem no ano
lectivo subsequente, o direito à prestação mantém-se até ao limite etário fixado para o grau de ensino em
que se inserem as disciplinas cuja aprovação visam obter.
Artigo 37.º
Manutenção do direito às prestações
O direito às prestações é mantido quando se verifiquem as seguintes situações em relação ao beneficiário:
a) Registo de remunerações, nos termos prescritos com a devida adequação, ainda que por equivalência,
tratando-se do regime geral, ou serviço efectivo, no caso do regime de protecção social da função pública;
b) Durante o período em que se aguarda o reconhecimento do direito a pensão por invalidez, velhice ou
por riscos profissionais;
c) Quando se verifique transferência de residência do território nacional, ressalvado o disposto sobre a
matéria em instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado;
d) Durante o cumprimento do serviço militar obrigatório;
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/158179/details/normal?_search_WAR_drefrontofficeportlet_print_preview=print-preview

14/26

25/07/2018

133-B/97, 1997-05-30 - DRE
e) Nas situações previstas nos artigos 43.º, 53.º,Decreto-Lei
n.º 2, 63.º,
n.º 1, 74.º e 89.º, n.º 1, alínea a), do Decreto-

Lei n.º 497/88, de 30 de Dezembro, e nos artigos 76.º e 84.º do mesmo diploma, desde que o interessado
tenha optado por manter os descontos para efeitos de aposentação e sobrevivência, e no artigo 7.º do
Decreto-Lei n.º 14/97, de 17 de Janeiro.
Artigo 38.º
Suspensão do direito às prestações
O direito às prestações familiares é suspenso se deixar de se verificar a condição de atribuição prevista no
n.º 2 do artigo 16.º
Artigo 39.º
Retoma do direito às prestações
A suspensão do direito às prestações familiares, nos termos do artigo anterior, não prejudica a sua retoma
por solicitação dos interessados, quando se voltarem a verificar os condicionalismos de atribuição.
Artigo 40.º
Início da suspensão e da retoma do direito
A suspensão e a retoma do direito às prestações previstas nos artigos anteriores têm lugar no mês seguinte
àquele em que a instituição ou serviço gestor da prestação teve conhecimento dos factos determinantes da
suspensão ou da retoma do direito.
Artigo 41.º
Cessação do direito às prestações
1 - Sem prejuízo do disposto no artigo 23.º da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto, o direito às prestações
cessa:
a) Quando deixar de se verificar algum dos condicionalismos determinantes da sua atribuição que não dê
lugar à suspensão do direito;
b) Decorrido o período de 12 meses consecutivos anterior ao 2.º mês que precede o da verificação do
direito, sem que haja 6, seguidos ou interpolados, de registo de remunerações, relativamente aos
beneficiários referidos na alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, ou de prestação de serviço enquadrada pelo
regime de protecção social da função pública, relativamente aos beneficiários referidos na alínea b) do n.º
1 do mesmo artigo, sem prejuízo do disposto no artigo 25.º, n.º 4, da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto;
c) Quando cessa ou é suspensa a relação jurídica de emprego, relativamente aos beneficiários referidos na
alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, sem prejuízo do disposto na alínea e) do artigo 37.º;
d) Com o casamento do descendente, sem prejuízo do direito decorrente do disposto na alínea a) do n.º 2
do artigo 17.º
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2 - O disposto nas alíneas b) e c) do número anterior
não se aplica nas situações em que os beneficiários

sejam pensionistas.
3 - Tratando-se de pensionistas por riscos profissionais beneficiários da segurança social, o disposto na
alínea b) do n.º 1 não se aplica se a incapacidade permanente for igual ou superior a dois terços.
4 - Os efeitos da cessação reportam-se ao início do mês seguinte àquele em que se verifiquem os factos
referidos no n.º 1.
CAPÍTULO V
Acumulações
Artigo 42.º
Cumulabilidade das prestações
1 - As prestações familiares provenientes de eventos diferentes, ou do mesmo evento mas visando fins
distintos, são cumuláveis entre si, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 - O subsídio por assistência de terceira pessoa não é cumulável com o subsídio por frequência de
estabelecimento de educação especial.
Artigo 43.º
Não acumulação em função do mesmo familiar no âmbito de regimes diferentes
1 - Não é permitida a acumulação de prestações, visando o mesmo objectivo, em relação ao mesmo
familiar, ainda que atribuídas por regimes diferentes e em função do mesmo ou de outro beneficiário.
2 - Se a identidade de objectivo se verificar apenas em relação ao que é próprio da bonificação por
deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens, a inacumulabilidade referida no número anterior
restringe-se àquela bonificação.
Artigo 44.º
Não acumulação entre prestações do regime geral e do regime não contributivo
Não é permitida a acumulação de prestações familiares reguladas neste diploma com prestações do
regime não contributivo, salvo tratando-se da prestação de rendimento mínimo.
Artigo 45.º
Efeitos de não acumulação
1 - Quando o mesmo familiar possa ter acesso às prestações em função de mais de um beneficiário, a
atribuição é efectuada apenas em relação a um dos requerentes, ressalvado o disposto no número
seguinte.
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2 - No caso de o familiar não coabitar com umDecreto-Lei
dos beneficiários,
a atribuição é efectuada em relação

àquele com quem o familiar beneficiado coabite, sem prejuízo dos casos devidamente justificados.
3 - Os titulares de subsídio familiar a crianças e jovens, com bonificação por deficiência, e de subsídio
mensal vitalício que satisfaçam as condições de atribuição da pensão social podem optar pelo direito a
esta prestação.
CAPÍTULO VI
Processamento e administração
SECÇÃO I
Gestão das prestações e organização dos processos
SUBSECÇÃO I
Gestão das prestações
Artigo 46.º
Instituições e serviços competentes
1 - Sem prejuízo do disposto no número seguinte, a gestão das prestações familiares compete:
a) No âmbito dos beneficiários abrangidos pela alínea a) do n.º 1 do artigo 3.º, aos centros regionais de
segurança social, adiante designados por centros regionais, e às caixas de actividade ou de empresa
subsistentes;
b) No âmbito dos beneficiários abrangidos pela alínea b) do n.º 1 do artigo 3.º, aos serviços processadores
das remunerações.
2 - A gestão das prestações familiares relativas a beneficiários pensionistas compete:
a) Ao centro regional que os abrangeu, antes de adquirirem esta condição, independentemente de
exercerem actividade laboral em área territorial compreendida no âmbito de outro centro regional,
tratando-se de pensionistas do regime geral;
b) À Caixa Geral de Aposentações, tratando-se de aposentados reformados ou pensionistas desta
instituição.
SUBSECÇÃO II
Organização dos processos
Artigo 47.º
Requerimento
1 - A atribuição das prestações familiares depende da apresentação de requerimento.
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2 - As prestações são requeridas nas instituições
ou serviços gestores competentes, devendo ser

apresentados conjuntamente os documentos comprovativos dos factos condicionantes da sua atribuição.
Artigo 48.º
Legitimidade para requerer
1 - As prestações familiares são requeridas pelo beneficiário.
2 - Quando houver direito a mais de uma prestação por cada descendente, deve ser o mesmo beneficiário
a requerer a totalidade das prestações.
3 - Na falta de requerimento do beneficiário, por falecimento ou omissão, podem requerer as prestações:
a) O cônjuge do beneficiário;
b) A pessoa com quem o descendente viva em comunhão de mesa e habitação ou entidade que o tenha à
sua guarda e cuidados, desde que a situação seja devidamente comprovada;
c) O próprio descendente, se for maior de 16 anos.
4 - Por morte dos familiares, referidos no n.º 1 do artigo 11.º, que sobrevivam ao beneficiário, o subsídio
de funeral é requerido por quem provar ter suportado as respectivas despesas.
Artigo 49.º
Prazo para requerer
1 - O prazo para requerer as prestações familiares é de seis meses a partir do mês seguinte àquele em que
ocorreu o facto determinante da sua concessão, sem prejuízo do disposto nos números seguintes.
2 - Nas situações em que, nos termos da lei do registo civil nacional, os registos dos actos determinantes
da concessão das prestações estão sujeitos a transcrição nos registos centrais, o início do prazo definido
no n.º 1 conta-se a partir do mês seguinte ao da data em que o mesmo foi efectuado.
3 - Nos casos em que a atribuição do direito às prestações respeite a situações decorrentes de actos cujo
reconhecimento dependa de decisão judicial, o prazo estabelecido no n.º 1 inicia-se a partir do mês
seguinte ao da data do trânsito em julgado da referida decisão.
SECÇÃO II
Declarações e meios de prova
SUBSECÇÃO I
Declarações
Artigo 50.º
Declaração de inacumulabilidade
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Os requerentes das prestações devem declarar, Decreto-Lei
no acto 133-B/97,
do requerimento,
se foi requerida ou atribuída

prestação com o mesmo objectivo, em relação ao mesmo familiar, e, em caso afirmativo, por que regime
de protecção social e em função de que beneficiário.
Artigo 51.º
Declaração de coabitação
Os requerentes das prestações devem declarar, no acto do requerimento, sendo caso disso, se os
destinatários das prestações vivem a cargo e em comunhão de mesa e habitação com o beneficiário e, em
caso negativo, qual o motivo.
Artigo 52.º
Declaração de enquadramento em regime de protecção social obrigatório
1 - Os requerentes das prestações devem declarar, no acto do requerimento, se os descendentes
destinatários das prestações se encontram enquadrados em regime de protecção social obrigatório e, em
caso afirmativo, proceder à respectiva identificação.
2 - Os requerentes de subsídio de funeral devem declarar, no acto do requerimento, se o falecido esteve
enquadrado por qualquer regime de protecção social a que se aplique o disposto no presente diploma.
Artigo 53.º
Declaração de rendimentos
1 - Os requerentes das prestações devem declarar, no acto do requerimento, os rendimentos de que
depende a atribuição da prestação ou a modulação do respectivo montante.
2 - A presunção da veracidade da declaração referida no número anterior é ilidível, face a quaisquer
outros elementos comprovativos que sejam do conhecimento ou solicitados para o efeito pelas
instituições ou serviços gestores das prestações.
Artigo 54.º
Declaração em caso de morte decorrente de acto de terceiro
Os requerentes de subsídio de funeral devem declarar, no acto do requerimento, se a morte foi provocada
por acto de terceiro e, em caso afirmativo, os eventuais responsáveis pela reparação.
Artigo 55.º
Declaração de assistência por terceira pessoa
1 - Os requerentes de subsídio por assistência de terceira pessoa devem declarar, no acto do requerimento,
a existência da terceira pessoa, bem como os termos em que a mesma presta assistência ou se dispõe a
prestar.
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2 - As instituições ou serviços gestores das prestações
podem desencadear os procedimentos que julguem

adequados à comprovação da veracidade da declaração referida no número anterior.
Artigo 56.º
Declaração das situações determinantes da alteração, suspensão ou cessação das prestações
Os titulares das prestações ou as pessoas a quem as mesmas são pagas devem declarar as situações
determinantes de alteração, suspensão ou cessação das prestações no prazo de 30 dias após a sua
ocorrência.
SUBSECÇÃO II
Meios de prova
Artigo 57.º
Meios de prova em geral
1 - A identidade e o estado civil dos beneficiários e familiares, bem como o respectivo parentesco,
provam-se por meio de certidões do registo civil.
2 - As certidões do registo civil podem ser substituídas pelo bilhete de identidade ou pela cédula pessoal,
quando devidamente averbada.
3 - As restantes provas, designadamente a relativa ao n.º 4 do artigo 19.º, devem fazer-se mediante
declarações do beneficiário e demais interessados, ou constar, conforme os casos, de certidões ou
atestados das entidades competentes.
Artigo 58.º
Prova de rendimentos
1 - A prova dos rendimentos de que depende a manutenção do direito às prestações, bem como a
determinação dos respectivos montantes, é feita periodicamente, mediante declaração do interessado, sem
prejuízo da apresentação de quaisquer elementos comprovativos da veracidade das declarações
solicitados pelas instituições ou serviços gestores das prestações.
2 - As normas relativas à periodicidade da prova de rendimentos, à forma de proceder ao respectivo
apuramento e aos efeitos da sua não apresentação constam de diploma regulamentar.
Artigo 59.º
Prova da situação escolar ou equivalente
1 - A prova de matrícula nas situações referidas nas alíneas b) a d) do n.º l e no n.º 2 do artigo 19.º é
efectuada mediante a apresentação de fotocópia simples do cartão de estudante ou de documento utilizado
pelo estabelecimento de ensino ou de formação comprovativo da situação, nos termos previstos no
Decreto-Lei n.º 416/93, de 24 de Dezembro.
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/158179/details/normal?_search_WAR_drefrontofficeportlet_print_preview=print-preview

20/26

25/07/2018

133-B/97, 1997-05-30 - DRE
2 - No caso de impossibilidade de matrícula Decreto-Lei
nas situações
referidas no artigo 36.º, os beneficiários

deverão apresentar declaração do respectivo estabelecimento de ensino comprovativa desse facto.
Artigo 60.º
Prazo para apresentação de prova escolar ou equivalente
1 - As provas previstas no artigo anterior devem ser apresentadas até 31 de Outubro de cada ano.
2 - A declaração médica comprovativa da situação de incapacidade física ou mental, prevista no n.º 3 do
artigo 19.º, deve ser apresentada em simultâneo com a prova de escolaridade relativa ao ano em que
ocorra esta situação.
Artigo 61.º
Prova da deficiência
1 - A prova da deficiência para atribuição da bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e
jovens e do subsídio mensal vitalício é efectuada:
a) No âmbito da segurança social:
i) Através de certificação por equipas multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica ou, não as
havendo, por médico especialista na deficiência em causa, ou pelo médico assistente, se não for possível
o recurso às primeiras modalidades referidas, tratando-se da bonificação por deficiência do subsídio
familiar a crianças e jovens;
ii) Por certificação emitida pelo serviço de verificação de incapacidades do centro regional que abrange a
área de residência do interessado, tratando-se de subsídio mensal vitalício;
b) No âmbito do regime de protecção social da função pública, através de certificação por equipas
multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica ou, não as havendo, por médico especialista na
deficiência em causa, ou pelo médico assistente, se não for possível o recurso às primeiras modalidades
referidas.
2 - É dispensada a renovação anual da prova da deficiência sempre que esta, pelas suas características de
amplitude e gravidade, seja considerada permanente.
Artigo 62.º
Prova da dependência
A prova da situação de dependência para atribuição do subsídio por assistência de terceira pessoa é feita:
a) No âmbito da segurança social, por certificação emitida pelo serviço de verificação de incapacidades
do centro regional que abrange a área de residência do interessado;
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b) No âmbito do regime de protecção social Decreto-Lei
da função
pública, através de certificação por equipas

multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica ou, não as havendo, por médico especialista na
deficiência em causa, ou pelo médico assistente, se não for possível o recurso às primeiras modalidades
referidas.
Artigo 63.º
Falta de provas ou declarações
1 - Sempre que o serviço competente verifique a falta de algum documento probatório necessário ao
reconhecimento do direito, comunicará o facto aos interessados.
2 - Da referida comunicação deve constar que a não apresentação do documento em falta no prazo de 30
dias determinará a suspensão do procedimento, sem prejuízo da aplicação das regras de caducidade do
direito previstas no presente diploma.
3 - A instrução dos processos resultantes de novo requerimento deve ser feita com o aproveitamento
possível dos elementos que integravam o processo anterior.
Artigo 64.º
Efeitos da não apresentação de prova escolar
1 - A não apresentação das provas de escolaridade nos prazos estabelecidos no artigo 60.º determina a
suspensão do pagamento do subsídio familiar a crianças e jovens a partir do mês seguinte ao termo dos
mesmos.
2 - Nas situações previstas no número anterior, as instituições ou serviços gestores das prestações
comunicarão ao beneficiário que a não apresentação das provas no prazo estabelecido, a contar da
notificação, determina, salvo justificação atendível, a perda do direito ao subsídio familiar a crianças e
jovens desde o início do ano escolar em curso e até ao mês seguinte àquele em que seja efectuada a
produção da prova.
SUBSECÇÃO III
Sanções
Artigo 65.º
Contra-ordenações
1 - As falsas declarações ou omissões relativas às situações previstas nos artigos 50.º a 52.º e 54.º a 57.º,
de que resulte concessão indevida de prestações, são puníveis com coima de 20000$00 a 50000$00.
2 - As falsas declarações relativas às situações previstas nos artigos 53.º e 58.º são puníveis com coima de
50000$00 a 500000$00.
SECÇÃO III
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Artigo 66.º
Decisão expressa
A atribuição das prestações é objecto de decisão expressa da instituição competente.
Artigo 67.º
Comunicação da atribuição das prestações
As instituições ou serviços gestores das prestações familiares devem notificar os requerentes da atribuição
e montantes das prestações e da data a que o início das mesmas se reporta, tratando-se de prestações
continuadas.
Artigo 68.º
Comunicação da não atribuição das prestações
1 - Se na apreciação do processo se verificar que não se encontram reunidas as condições para a
atribuição das prestações, devem as instituições ou serviços gestores informar o requerente:
a) Da falta das mesmas condições;
b) De que deve fazer prova da existência das referidas condições legais no prazo que lhe for estabelecido
para o efeito;
c) De que o pedido se considera indeferido no dia seguinte ao termo do prazo estabelecido, desde que
durante o mesmo não se tenha procedido à comprovação respectiva.
2 - Sempre que os elementos remetidos pelo requerente não permitam a verificação das condições de
atribuição das prestações, há lugar à emissão de decisão devidamente fundamentada.
Artigo 69.º
Pagamento das prestações
As prestações familiares são pagas aos beneficiários, salvo o disposto no artigo seguinte ou em
instrumento internacional a que Portugal se encontre vinculado.
Artigo 70.º
Situações especiais
1 - Quando houver decisão judicial com trânsito em julgado indicando a pessoa a quem devem ser pagas
as prestações, a ela se efectua o pagamento, ainda que o beneficiário esteja obrigado a prestar alimentos.
2 - Em caso de falecimento do beneficiário, as prestações atribuídas aos descendentes são pagas aos seus
representantes legais ou aos próprios, se forem maiores.
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3 - Para além dos casos referidos nos números Decreto-Lei
anteriores,
e para garantir a aplicação das prestações de

atribuição continuada em favor dos descendentes, as mesmas podem ser pagas directamente à pessoa com
quem estes vivam em comunhão de mesa e habitação, à entidade que prove que os tem à sua guarda e
cuidados ou aos próprios descendentes, se forem maiores.
Artigo 71.º
Prazo de prescrição
1 - Para efeito de prescrição do direito às prestações, considera-se que a contagem do respectivo prazo se
inicia no dia seguinte àquele em que as mesmas foram postas a pagamento.
2 - São equiparadas a prestações postas a pagamento as que se encontrem legalmente suspensas por
incumprimento de obrigações imputável ao beneficiário ou às pessoas a quem as prestações são pagas.
CAPÍTULO VII
Disposições finais e transitórias
Artigo 72.º
Regulamentação
1 - A regulamentação das normas constantes do presente diploma constará de decreto regulamentar.
2 - Os montantes das prestações, bem como os procedimentos administrativos a adoptar na aplicação do
presente diploma e dos seus regulamentos, são aprovados por portaria conjunta dos ministros da tutela.
3 - Se a definição de procedimentos administrativos se inserir no âmbito de competências restrito de
apenas um dos ministros da tutela, a sua aprovação tem lugar mediante portaria do respectivo ministro.
Artigo 73.º
Remissão
1 - As referências feitas, na legislação em vigor, às prestações que constituíam o âmbito material do
Decreto-Lei n.º 170/80, de 29 de Maio, devem entender-se como relativas às prestações que lhes
correspondem no âmbito material do presente diploma.
2 - As referências feitas, na legislação em vigor, ao abono complementar a crianças e jovens deficientes
devem entender-se como relativas à bonificação por deficiência do subsídio familiar a crianças e jovens.
Artigo 74.º
Revisão
Os escalões de rendimentos de que depende a determinação dos montantes do subsídio familiar a crianças
e jovens serão revistos no 3.º ano de vigência do presente diploma.
Artigo 75.º
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1 - São revogados o Decreto-Lei n.º 197/77, de 17 de Maio, o Decreto-Lei n.º 170/80, de 29 de Maio, o
Decreto Regulamentar n.º 20/80, de 29 de Maio, o Decreto Regulamentar n.º 67/87, de 31 de Dezembro,
o Decreto-Lei n.º 9/89, de 23 de Janeiro, e demais legislação complementar relativa às matérias reguladas
no presente diploma.
2 - Mantém-se em vigor o Decreto Regulamentar n.º 14/81, de 7 de Abril.
3 - Mantêm-se transitoriamente em vigor as normas que regulam a atribuição dos subsídios de casamento,
nascimento e funeral de beneficiário, relativas aos eventos ocorridos no âmbito da legislação revogada,
requeridos na vigência da lei nova.
Artigo 76.º
Produção de efeitos
1 - O regime estabelecido no presente diploma aplica-se:
a) Às prestações requeridas após a sua entrada em vigor;
b) Às relações jurídicas prestacionais, constituídas ao abrigo de legislação anterior e que se mantenham
na vigência da lei nova.
2 - É aplicável o disposto no artigo 297.º do Código Civil relativamente aos prazos para requerer as
prestações previstas neste diploma e decorrentes de eventos ocorridos no âmbito da legislação anterior.
Artigo 77.º
Regimes especiais de grupos fechados
1 - O disposto no presente diploma é aplicável no âmbito dos regimes especiais de previdência que
abrangem grupos fechados de beneficiários, enquanto aqueles subsistirem, e sem prejuízo do disposto no
número seguinte.
2 - É reconhecido o direito a subsídio de funeral por falecimento do próprio beneficiário desde que o
regime que o abrange não confira direito a subsídio por morte ou, conferindo-o, este seja de valor inferior
a 50% do mínimo estabelecido no âmbito do regime geral.
Artigo 78.º
Regiões Autónomas
O presente diploma é aplicável às Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, de harmonia com o
disposto no artigo 84.º da Lei n.º 28/84, de 14 de Agosto.
Artigo 79.º
Norma transitória
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1 - As instituições e serviços gestores das prestações
devem, a partir da data da publicação do presente

diploma, desencadear os procedimentos necessários ao apuramento de rendimentos de que depende o
montante do subsídio familiar a crianças e jovens, a pagar desde o início da respectiva vigência até ao
termo do ano civil subsequente.
2 - Para efeito do disposto no número anterior, as instituições e serviços gestores da prestação devem
remeter aos interessados formulário adequado à obtenção da declaração de rendimentos.
3 - A declaração de rendimentos deve ser devolvida no prazo que para o efeito for indicado no respectivo
formulário, sob pena de, se assim não for, a prestação ser fixada no montante mais reduzido.
4 - Os formulários devem ser preenchidos nos termos especificados nos mesmos, de modo a não
prejudicar a correcta e oportuna determinação dos montantes das prestações.
Artigo 80.º
Entrada em vigor
O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Julho de 1997, ressalvado o disposto no artigo anterior.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30 de Abril de 1997. - António Manuel de Oliveira
Guterres - Fernando Teixeira dos Santos - Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues - Fausto de Sousa
Correia.
Promulgado em 27 de Maio de 1997.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 30 de Maio de 1997.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira Guterres.
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minimização e mitigação dos riscos, no contexto de uma
estratégia nacional integrada;
k) Assegurar o funcionamento de instrumentos de monitorização regular e de avaliação de resultados e estabelecer
o quadro para a prestação sistemática de informação padronizada de base setorial, de base local e de base regional;
l) Adequar as diretrizes para os programas e planos
territoriais às necessidades atuais, atento o nível de maturidade do sistema de gestão territorial, os instrumentos
entretanto aprovados, bem como a revisão do quadro legislativo da política de ordenamento do território e do
urbanismo realizada.
3 — Incumbir a Direção-Geral do Território (DGT) de
promover a elaboração da alteração do PNPOT.
4 — Determinar que a alteração do PNPOT é apoiada
por um sistema de pontos focais que integra representantes das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, das
Comissões de Coordenação e Desenvolvimento Regional,
da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, dos
órgãos de acompanhamento das dinâmicas regionais dos
Programas Operacionais e das entidades e serviços da Administração Pública com atribuições relevantes nas áreas
das finanças, indústria, energia, turismo, comércio, mar,
agricultura, desenvolvimento rural e florestas, património
natural e conservação da natureza e da biodiversidade, pescas, administração portuária, transportes, comunicações,
património arquitetónico e arqueológico, recursos geológicos, educação, cultura, saúde, justiça, desporto, segurança,
proteção civil, e defesa nacional, bem como entidades com
quaisquer outros interesses a salvaguardar.
5 — Estabelecer que os pontos focais referidos no
número anterior são designados por despacho dos ministros competentes em razão da matéria, a proferir no
prazo máximo de 15 dias após a publicação da presente
resolução.
6 — Determinar que a alteração do PNPOT é acompanhada por uma comissão consultiva, composta por um
representante das seguintes entidades:
a) Associação Nacional de Municípios Portugueses;
b) Associação Nacional de Freguesias;
c) Confederação da Indústria Portuguesa;
d) Confederação do Comércio e Serviços de Portugal;
e) Associação Empresarial de Portugal;
f) Confederação dos Agricultores de Portugal;
g) Confederação Nacional da Agricultura;
h) Confederação do Turismo Português;
i) Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses;
j) União Geral de Trabalhadores;
k) Federação Portuguesa da Indústria da Construção e
Obras Públicas;
l) Ordem dos Arquitetos;
m) Ordem dos Engenheiros;
n) Associação dos Urbanistas Portugueses;
o) Associação Portuguesa de Arquitetos Paisagistas;
p) Associação Profissional dos Arqueólogos;
q) Associação Portuguesa de Geógrafos;
r) Associação Portuguesa de Geólogos;
s) Confederação Portuguesa das Associações de Defesa
do Ambiente.
7 — Estabelecer que compete à DGT convocar e presidir
às reuniões da comissão consultiva, bem como solicitar às
entidades nela representadas a apresentação de propostas,
sugestões ou recomendações.

8 — Determinar que a DGT promove a realização de
reuniões com todas ou algumas das entidades integrantes
da comissão consultiva, bem como com as do sistema de
pontos focais, as quais devem prestar, de forma atempada,
toda a colaboração e informação necessárias ao bom desenvolvimento dos trabalhos.
9 — Estabelecer que a DGT promove a articulação dos
trabalhos com as demais entidades que, não integrando o
sistema de pontos focais, contribuam para a prossecução
das orientações constantes no n.º 2.
10 — Determinar que os trabalhos técnicos de alteração
do PNPOT iniciam-se imediatamente após a entrada em
vigor da presente resolução e devem estar concluídos no
prazo de 12 meses.
11 — Estabelecer que a presente resolução entra em
vigor no dia seguinte ao da sua publicação.
Presidência do Conselho de Ministros, 8 de junho de
2016. — O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da
Costa.

TRABALHO, SOLIDARIEDADE
E SEGURANÇA SOCIAL
Decreto Regulamentar n.º 3/2016
de 23 de agosto

No âmbito da Resolução da Assembleia da República
n.º 113/2016, de 22 de junho, foi recomendado ao Governo a alteração do Decreto Regulamentar n.º 14/81, de
7 de abril, alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/98,
de 14 de agosto, de forma a ser garantida a atribuição do
subsídio por frequência de estabelecimento de educação
especial às crianças e jovens que preencham os requisitos
necessários para esse efeito, assegurando uma resposta
eficaz às suas efetivas necessidades.
Considerando que o Decreto Regulamentar n.º 14/81, de
7 de abril, se encontra datado e desatualizado face ao quadro normativo atual, o Governo considerou ser de promover a sua revogação, bem como do Decreto Regulamentar
n.º 19/98, de 14 de agosto, que o alterou e já aqui referido,
com vista à adoção de soluções jurídicas mais adaptadas
à realidade dos dias de hoje.
Nesse contexto, o Governo entendeu ajustar e aperfeiçoar o regime do subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial, de modo a garantir uma
harmonização de critérios no que respeita à verificação da
comprovação da situação de deficiência e da necessidade
de frequência de estabelecimento de educação especial ou
de apoio individual especializado.
Neste sentido, para que se protejam, de forma mais
eficaz, as situações de deficiência que requerem apoio
especial, evidenciando maior rigor na atribuição da prestação, torna-se necessário proceder à atualização de alguns
conceitos e clarificar aspetos da certificação, dos efeitos
da deficiência e do apoio necessário a prestar à criança ou
jovem com deficiência, integrados na declaração médica.
Com este objetivo introduz-se o conceito de «técnico
especializado», entendendo-se ser este conceito menos restritivo do que o de «professor especializado», e estabelece-se a possibilidade de os serviços de segurança social,
quando se suscitem dúvidas relativamente à declaração
médica, remeterem os processos à apreciação de equipas
multidisciplinares de avaliação médico-pedagógica.
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Assim:
Nos termos da alínea c) do artigo 199.º da Constituição, do n.º 2 do artigo 4.º e do n.º 1 do artigo 72.º do
Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio, e do artigo 15.º
do Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, alterado pelo
Decreto-Lei n.º 133-C/97, de 30 de maio, o Governo decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Subsídio por frequência de estabelecimento
de educação especial

O subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial, previsto na alínea b) do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, alterado pelo Decreto-Lei
n.º 133-C/97, de 30 de maio, e na alínea b) do n.º 1 do
artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio,
alterado pelos Decretos-Leis n.os 248/99, de 2 de julho,
341/99, de 25 de agosto, 250/2001, de 21 de setembro,
e 176/2003, de 2 de agosto, e pela Lei n.º 82-B/2014,
de 31 de dezembro, doravante designado por «subsídio de
educação especial», destina-se a assegurar a compensação
de encargos resultantes da aplicação de formas específicas
de apoio a crianças e jovens com deficiência, designadamente a frequência de estabelecimentos adequados, e é
regulado nos termos do disposto nos artigos seguintes.
Artigo 2.º
Âmbito

1 — Têm direito ao subsídio de educação especial as
crianças e jovens de idade não superior a 24 anos que
possuam comprovada redução permanente de capacidade
física, motora, orgânica, sensorial ou intelectual, doravante
designados por «criança ou jovem com deficiência», desde
que por motivo dessa deficiência se encontrem em qualquer
das seguintes situações:
a) Frequentem estabelecimentos de educação especial
que impliquem o pagamento de mensalidade;
b) Careçam de ingressar em estabelecimento particular ou cooperativo de ensino regular, após a frequência
de ensino especial, por não poderem ou deverem transitar para estabelecimentos públicos de ensino ou, tendo
transitado, necessitem de apoio individual por técnico
especializado;
c) Tenham uma deficiência que, embora não exigindo,
por si, ensino especial, requeira apoio individual por técnico especializado;
d) Frequentem creche ou jardim-de-infância regular
como meio específico necessário de superar a deficiência
e obter mais rapidamente a integração social.
2 — O reconhecimento do direito à prestação, nas situações em que os descendentes com deficiência necessitem
de apoio individual por técnico especializado e frequentem
estabelecimentos de ensino regular, depende ainda da confirmação, pela estrutura competente no âmbito do Sistema
Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI) que
acompanha o aluno, quando aplicável, e pelos estabelecimentos de ensino que os alunos frequentam, de que esse
apoio não lhes é garantido pelos mesmos.
3 — Nas situações em que os descendentes com deficiência necessitem de apoio individual por técnico especializado e não frequentem estabelecimentos de ensino
regular, a confirmação referida no número anterior é feita

pela estrutura competente no âmbito do SNIPI que acompanha a criança, quando aplicável.
4 — Quando os descendentes com deficiência não sejam
acompanhados no âmbito do SNIPI, deve o requerimento
conter essa informação para que os serviços de segurança
social possam obter junto daquela estrutura a confirmação
da possibilidade de esta prestar o apoio.
5 — São considerados estabelecimentos de ensino especial, aqueles que são reconhecidos como tal pelo Ministério
da Educação.
Artigo 3.º
Técnico especializado

Para efeitos de atribuição do subsídio de educação especial são considerados «técnicos especializados» os profissionais habilitados com formação específica adequada
no apoio a ministrar, tendo em vista o desenvolvimento
da criança ou jovem com deficiência.
Artigo 4.º
Determinação da natureza e efeitos da deficiência

1 — Para os efeitos do presente decreto regulamentar, a
redução permanente da capacidade física, motora, orgânica,
sensorial ou intelectual é determinada por declaração de
médico especialista, comprovativa desse estado.
2 — A declaração médica a que se refere o número
anterior deve indicar, com a conveniente e inequívoca fundamentação, a natureza da deficiência e o apoio necessário
à criança ou jovem.
3 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores,
os serviços de segurança social podem submeter as crianças
e jovens com deficiência a equipas multidisciplinares de
avaliação médico-pedagógica, constituídas nos termos a
definir em regulamentação própria.
4 — O apoio prescrito à criança ou jovem com deficiência não pode ser prestado:
a) Pelo médico especialista que elabora a declaração
médica referida no n.º 1;
b) Por clínica médica em que o médico especialista
que elabora a declaração médica referida no n.º 1 tenha
participação societária ou com a qual mantenha uma relação laboral.
5 — A violação do disposto no número anterior obriga
à devolução, pelo médico especialista, do apoio recebido.
Artigo 5.º
Início de atribuição do subsídio

1 — O subsídio de educação especial é atribuído a partir
do mês em que a criança ou jovem com deficiência inicia a
frequência do estabelecimento ou o recebimento do apoio
individual, mas não antes daquele em que der entrada o
requerimento ou documento equivalente.
2 — Tratando-se de subsídio para frequência de estabelecimento, o pedido de concessão deve ser apresentado
até um mês antes do início do ano letivo.
3 — O disposto no número anterior não prejudica a concessão do subsídio para frequência de estabelecimento cujo
pedido seja apresentado no decurso do ano letivo, desde
que o mesmo se justifique, designadamente por verificação
posterior da deficiência, conhecimento de vaga ou outra
circunstância objetivamente atendível.
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Artigo 6.º
Período de concessão do subsídio

1 — O direito ao subsídio de educação especial mantém-se durante o período escolar e enquanto se verificar qualquer das situações previstas no n.º 1 do artigo 2.º como
determinantes da sua concessão.
2 — Considera-se período escolar, para os efeitos do
número anterior, o ano letivo que, por despacho do membro
do Governo responsável pela área da educação, seja fixado
para o funcionamento do respetivo estabelecimento.
Artigo 7.º
Montante do subsídio

1 — No caso de frequência de estabelecimento de educação especial, o valor do subsídio é igual ao montante
da mensalidade estabelecida para os estabelecimentos de
educação especial fixada por portaria dos membros do
Governo responsáveis pela área das finanças, da educação
e da segurança social, deduzido o valor da comparticipação
familiar.
2 — Nas situações em que o apoio individual por técnico especializado seja necessário, o valor do subsídio é
igual à diferença entre o respetivo custo e a comparticipação familiar, mas não pode exceder o valor máximo da
mensalidade correspondente à modalidade de externato.
3 — O montante da mensalidade é definido tendo em
conta o custo real da educação especial por criança ou
jovem com deficiência.
Artigo 8.º
Redução do subsídio

Se, por força da aplicação de cláusulas constantes de
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, for
concedido subsídio com o mesmo fim pela entidade patronal de quem exerce as responsabilidades parentais sobre a
criança ou jovem com deficiência, o subsídio de educação
especial só é atribuído se aquele for inferior e até à concorrência deste.
Artigo 9.º
Subsídio em caso de frequência cumulativa

Se a situação concreta da criança ou jovem com deficiência exigir simultaneamente frequência de estabelecimento de educação especial e normal, ou deste e apoio
individual, e tal fique provado de forma inequívoca por
relatório de médico especialista, o subsídio a conceder
pode excecionalmente atingir o valor referido no n.º 2 do
artigo 7.º
Artigo 10.º
Valor da comparticipação familiar

1 — A comparticipação familiar prevista no artigo 7.º é
determinada em função da poupança do agregado familiar,
mediante a aplicação da tabela aprovada por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da segurança social.
2 — O cálculo da poupança que serve de base à determinação da comparticipação familiar obedece à seguinte
fórmula:
P = R -12(D×+nH)

3 — Na fórmula prevista no número anterior, P representa o valor da poupança, R o total de rendimentos ilíquidos do agregado familiar, D as despesas fixas anuais
calculadas nos termos da tabela aprovada por portaria dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da segurança social, H as despesas anuais referentes à
renda da habitação principal ou equivalente e n o número
de elementos do agregado familiar.
4 — Para efeitos do presente diploma, os conceitos de
«agregado familiar» e de «rendimentos» são os que constam do Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado
pela Lei n.º 15/2011, de 3 de maio, e pelos Decretos-Leis
n.os 113/2011, de 29 de novembro, e 133/2012, de 27 de
junho.
5 — À atribuição do subsídio de educação especial não
é aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 2.º do Decreto-Lei
n.º 70/2010, de 16 de junho, alterado pela Lei n.º 15/2011,
de 3 de maio, e pelos Decretos-Leis n.os 113/2011, de 29
de novembro, e 133/2012, de 27 de junho.
6 — Consideram-se despesas do agregado familiar,
aquelas que, em função do número de elementos que o
constituem, estão fixadas na tabela a que se refere o n.º 3.
Artigo 11.º
Comparticipação familiar no caso de várias
crianças e jovens com deficiência

A comparticipação familiar de um agregado com mais
de uma criança ou jovem com deficiência com direito a
subsídio determina-se aplicando a correspondente percentagem ao valor médio das comparticipações calculadas
para cada criança ou jovem com deficiência, de acordo
com o quadro seguinte:
Número de crianças e jovens com deficiência

Dois . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Três . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quatro ou mais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Percentagem

150
165
175

Artigo 12.º
Requerimento e instrução do processo

1 — O subsídio de educação especial é atribuído mediante requerimento apresentado em impresso próprio
por quem exerce as responsabilidades parentais relativas
à criança ou jovem com deficiência, acompanhado dos
documentos seguintes:
a) Boletim de matrícula ou documento que o substitua,
no caso de frequência de estabelecimento de educação ou
de ensino especial;
b) Declaração médica a que se refere o artigo 4.º;
c) Declaração dos rendimentos a que se refere o n.º 4 do
artigo 10.º, se essa informação não for do conhecimento
oficioso dos serviços competentes para a decisão;
d) Prova da despesa anual com a habitação;
e) Declaração comprovativa de que não se verificam as
condições previstas no artigo 8.º
2 — Nas situações em que o subsídio de educação especial já tenha sido concedido em ano letivo anterior, a
declaração prevista na alínea b) do número anterior é substituída por comprovativo emitido pelo médico especialista
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na deficiência que ateste a necessidade e o tipo de apoio
à criança ou jovem.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
presente decreto regulamentar produz efeitos a partir de
1 de julho de 2016.

Artigo 13.º

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 28 de julho de 2016. — Augusto Ernesto Santos Silva — Fernando
António Portela Rocha de Andrade — Tiago Brandão
Rodrigues — José António Fonseca Vieira da Silva.

Pagamento do subsídio

1 — O subsídio de educação especial é pago ao requerente da prestação, salvo se ficar provado de forma inequívoca que este está a cargo de outra pessoa que assume
a responsabilidade da sua educação.
2 — O subsídio pode ser, contudo, pago diretamente
ao estabelecimento ou ao prestador do serviço de apoio
individualizado nas seguintes situações:
a) A pedido expresso das pessoas referidas no número
anterior;
b) Por determinação do serviço competente da segurança
social, quando de modo reiterado a pessoa que recebe o
subsídio de educação especial não o utilize para o fim a
que se destina;
c) No caso da administração pública, para além das
situações mencionadas nas alíneas anteriores, se houver
acordo do serviço competente com o estabelecimento de
ensino especial.
3 — A prova da afetação do subsídio ao fim a que se destina pode ser exigida pelo serviço competente sempre que
o mesmo não seja diretamente entregue ao estabelecimento
ou ao prestador do serviço de apoio individualizado.
Artigo 14.º
Serviço processador

A concessão do subsídio de educação especial é da responsabilidade do serviço competente pelo processamento
do abono de família.
Artigo 15.º
Remissões

As remissões feitas, na legislação em vigor, para o Decreto Regulamentar n.º 14/81, de 7 de abril, alterado pelo
Decreto Regulamentar n.º 19/98, de 14 de agosto, devem
entender-se como feitas para as disposições correspondentes do presente decreto regulamentar.
Artigo 16.º
Norma revogatória

São revogados:
a) O Decreto Regulamentar n.º 14/81, de 7 de abril,
alterado pelo Decreto Regulamentar n.º 19/98, de 14 de
agosto;
b) O Decreto Regulamentar n.º 19/98, de 14 de agosto;
c) O artigo 5.º da Portaria n.º 1324/2009, de 21 de outubro;
d) O artigo 7.º da Portaria n.º 1388/2009, de 12 de novembro.
Artigo 17.º
Entrada em vigor e produção de efeitos

1 — O presente decreto regulamentar entra em vigor
no dia seguinte ao da sua publicação.

Promulgado em 11 de agosto de 2016.
Publique-se.
O Presidente da República, MARCELO REBELO DE SOUSA.
Referendado em 18 de agosto de 2016.
O Primeiro-Ministro, António Luís Santos da Costa.

SAÚDE
Decreto-Lei n.º 49/2016
de 23 de agosto

O reforço do poder do cidadão no Serviço Nacional de
Saúde constitui um dos compromissos do Programa do
XXI Governo Constitucional, consubstanciado em várias
medidas, entre as quais se destaca a criação do «Conselho
Nacional de Saúde no sentido de garantir a participação
dos cidadãos utilizadores do Serviço Nacional de Saúde
na definição das políticas, contando com a participação
das autarquias e dos profissionais, bem como de conselhos
regionais e institucionais, como forma de promover uma
cultura de transparência e prestação de contas perante a
sociedade».
Embora legalmente previsto há mais de 25 anos na
Base VII da Lei n.º 48/90, de 24 de agosto — Lei de Bases da Saúde, e ao longo das várias leis orgânicas do Ministério da Saúde, o Conselho Nacional de Saúde nunca
foi criado.
Trata-se de um órgão consultivo do Governo representativo dos interessados no funcionamento das entidades
prestadoras de cuidados de saúde, cuja composição, competência e funcionamento constam de diploma próprio, que
importa agora concretizar.
Este órgão tem presente as melhores práticas internacionais e traduz o que os estudos de reflexão na área da saúde
consideram ser importante, estabelecendo uma aliança de
toda a sociedade para definir uma visão para o futuro e ter
uma perspetiva de conjunto do sistema.
Foram ouvidos os órgãos do governo próprio das regiões autónomas, a Associação Nacional de Municípios
Portugueses, a Associação Nacional de Freguesias, as
Ordens dos Biólogos, dos Enfermeiros, dos Farmacêuticos, dos Médicos, dos Médicos Dentistas, dos Nutricionistas e dos Psicólogos, o Conselho de Reitores das
Universidades Portuguesas, o Conselho Coordenador dos
Institutos Superiores Politécnicos, a Comissão Permanente de Concertação Social, o Conselho Nacional para
a Economia Social e o Conselho Nacional de Ética para
as Ciências da Vida.
Assim:
No desenvolvimento do regime jurídico estabelecido
pela Lei de Bases da Saúde, aprovada pela Lei n.º 48/90,
de 24 de agosto, alterada pela Lei n.º 27/2002, de 8 de no-
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A – O que é?

É um subsídio que reveste a natureza de uma comparticipação, destinado a crianças e jovens com
deficiência permanente, de idade até aos 24 anos, para assegurar a compensação de encargos
resultantes da frequência de estabelecimentos adequados ou do apoio individual por técnico
especializado.

B1 – Quem tem direito?

As crianças ou jovens com deficiência, de idade até aos 24 anos:


Residentes em território nacional ou em situação equiparada;



Com comprovada redução permanente da capacidade física, motora, orgânica, sensorial
ou intelectual;



Não exerçam atividade profissional abrangida por regime de proteção social obrigatório.

Desde que, por motivo dessa deficiência, se encontrem em qualquer das seguintes situações:


Frequentem estabelecimentos de educação especial que impliquem o pagamento de
mensalidade;



Careçam de ingressar em estabelecimento particular ou cooperativo de ensino regular,
após a frequência de ensino especial, por não poderem ou deverem transitar para
estabelecimentos públicos de ensino ou, tendo transitado, necessitem de apoio individual
por técnico especializado;



Frequentem creche ou jardim-de-infância regular como forma de superar a deficiência e
acelerar a integração social;



Necessitem de apoio individual por técnico especializado, ainda que não frequentem o
ensino especial.

B2 – Qual a relação desta prestação com outras que já recebo ou posso vir a receber?

Pode acumular com:


Abono de família para crianças e jovens.



Bonificação por deficiência.



Prestação social para a inclusão.



Pensão de sobrevivência ou orfandade.
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Não pode acumular com:


Subsídio por assistência de terceira pessoa.

C – Como posso pedir? C1 – Que formulários e documentos tenho de entregar?

Formulários
Documentos necessários
Onde se pode pedir
Quem pode pedir
Até quando se pode pedir

Formulários


Modelo RP5020/2016 – DGSS – Requerimento de Subsídio de Educação Especial



Modelo RP5020/1/2016 – DGSS – Folha de continuação



Modelo RP5020/2/2016 – DGSS – Informações e instruções de preenchimento



Modelo GF61 – DGSS – Declaração Médica



Modelo GF 62 – DGSS – Declaração Médica da Necessidade e Tipo de Apoio

Estes Formulários/Modelos encontram-se disponíveis em www.seg-social.pt, no menu "Documentos e
Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número do formulário ou
nome do modelo.
Por exemplo, se pretende aceder ao requerimento de Requerimento Subsídio por frequência
de estabelecimento de educação especial, no campo Pesquisa deverá colocar "RP5020" ou "
Requerimento Subsídio por frequência de estabelecimento de educação especial".

Documentos necessários


Declaração médica, Modelo GF 61-DGSS, no caso de, em ano anterior, não ter recebido
Subsídio de Educação Especial



Declaração médica da necessidade e tipo de apoio, Modelo GF 62-DGSS, no caso de, em
ano anterior, ter recebido Subsídio de Educação Especial.



Documento de identificação válido (cartão do cidadão, bilhete de identidade, certidão do
registo civil, boletim de nascimento ou passaporte) relativo à criança ou jovem, aos membros
do agregado familiar e à pessoa que apresenta o pedido;



Boletim de matrícula ou documento que o substitua, no caso de frequência de
estabelecimento.
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Declaração da entidade empregadora comprovativa de que não paga ao requerente qualquer
subsídio para o mesmo fim.



Cédula profissional ou outro documento comprovativo de que o técnico especializado possui
habilitação profissional específica e adequada à prestação do apoio individual.



Certidão comprovativa do registo do estabelecimento na Entidade Reguladora da Saúde, no
caso de se tratar de uma prestação de cuidados de saúde por profissional habilitado.



Declaração de rendimentos e da composição do agregado familiar, Modelo GF 54/2016 DGSS, caso essa informação não seja do conhecimento oficioso dos serviços da Segurança
Social.



Prova da despesa anual com a habitação.



Fotocópia de documento comprovativo do IBAN (que mostre o nome do titular da conta), se
quiser que o pagamento seja feito por transferência bancária.

Onde se pode pedir
Nos Serviços de Atendimento da Segurança Social.

Quem pode pedir
Pessoa que exerça as responsabilidades parentais relativas à criança ou jovem.

Até quando se pode pedir
Frequência de estabelecimento


No mês anterior ao do início do ano letivo.



Durante todo o ano letivo, nos casos de posterior verificação da deficiência, ou se
encontrar uma vaga, ou outro motivo atendível (nestas situações o subsídio só é pago a
partir do início da frequência do estabelecimento, mas nunca antes do mês em que der
entrada o requerimento).

Apoio individual
Durante todo o ano letivo, desde que se torna necessário o recebimento do apoio individual.
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D – Como funciona esta prestação? D1 – Quanto e quando vou receber?

Quanto se recebe?
Até quando se recebe?
A partir de quando se tem direito a receber?
A quem é pago?
Quanto se recebe
Tendo em conta que este subsídio tem a natureza de uma comparticipação nas despesas, o seu
montante é variável podendo inclusivamente ser nulo já que depende do valor da comparticipação
das famílias que vier a ser apurado e do custo do apoio.

Nos casos em que o valor da comparticipação familiar é superior ao custo do apoio/frequência não há
pagamento de subsídio.
O valor do subsídio é definido tendo em conta o custo real da educação por criança ou jovem com
deficiência e varia de acordo com:


a mensalidade do estabelecimento;



o valor do apoio;



o rendimento do agregado familiar;



o número de pessoas do agregado familiar;



as despesas com a habitação.



n.º de crianças/jovens com direito ao subsídio de educação especial.

No caso de frequência de estabelecimento de educação especial


O valor do subsídio é igual ao valor definido pelo governo para as mensalidades (1) dos
estabelecimentos de educação especial (internato, semi-internato, externato) menos o valor
da comparticipação familiar (aplicada em função da poupança apurada).

(1)

Internato: 6 aos 18 anos = 406,88€ / até aos 6 e superior a 18 anos = 712,12€
Semi-internato: 376,24€; Externato: 293,45€

No caso de apoio individual por técnico especializado


O valor do subsídio é igual à diferença entre o custo do apoio e a comparticipação familiar
apurada, não podendo no entanto exceder o valor estabelecido para a modalidade de
externato (293,45 €).

Como se calcula o valor da comparticipação da família?
Este valor é calculado em função da poupança familiar, de acordo com a seguinte fórmula e tabela:
Poupança Familiar = [R - (D + H)] : [(12xN)]
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Exemplo do cálculo de um subsídio no caso de apoio individual por técnico especializado:
R - Rendimentos do agregado em 2015 = 29.520,64€
D - Despesas Fixas [4 elementos do agregado familiar = 8.853,61€ (de acordo com tabela definida na
Portaria n.º 1315/2009, de 21-10)]
H - Despesas de Habitação = 2.681,02€
N - Nº de elementos do agregado familiar = 4

Poupança Familiar =[29.520,64 - (8.853,61 + 2.681,02)} : [(12 x 4)] = 374,71€

Tabela da Poupança Familiar

Uma vez calculada a poupança familiar, de seguida calcula-se a correspondente comparticipação, de
acordo com as percentagens definidas no seguinte quadro (art.º 2.º da Portaria n.º 1315/2009),
aplicando-se as regras relativas ao externato.
Tabela da Comparticipação das Famílias

Neste exemplo, a comparticipação em percentagem da poupança familiar é de 50%, uma vez que a
poupança familiar mensal apurada é superior a 63,21 €.

Ou seja:
Comparticipação Mensal = Poupança Familiar x % Comparticipação = 374,71€ x 50% = 187,35€

Valor do subsídio= 230,00€ - 187,35€= 42,62€

Nota: Nos casos em que a entidade patronal do requerente concede idêntico subsídio, o subsídio
atribuído pela Segurança Social só é atribuído se aquele for inferior e até à concorrência deste.
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Até quando se recebe?
 Recebe durante o ano letivo e desde que esteja a frequentar o estabelecimento ou beneficie
de apoio individual.
 Até aos 24 anos.

A partir de quando se tem direito a receber?


A partir do mês em que a criança ou jovem começa a frequentar o estabelecimento (desde
que o requerimento tenha sido apresentado no mês anterior ao início do ano letivo.
Ou



A partir do mês da entrada do requerimento nos casos de posterior verificação da deficiência
ou conhecimento da existência de vaga ou outra circunstância atendível.



A partir do mês da entrada do requerimento nos casos de apoio individual por técnico
especializado.

A quem é pago?


À pessoa que exerce as responsabilidades parentais;



À pessoa que tem a criança ou jovem a cargo e que assume a responsabilidade da sua
educação;

No entanto o subsídio poderá ser pago diretamente ao estabelecimento ou ao prestador do serviço
de apoio individualizado nas seguintes situações:


A pedido expresso de quem requereu;



Quando os serviços da Segurança Social assim o determinem, por terem conhecimento de
que o subsídio não está a ser utilizado para o fim a que se destina;

D2 – Como posso receber?

Pode receber através de:


Transferência bancária.



Vale de Correio

Vale de correio
Os vales de correio podem ser levantados nos CTT ou depositados em instituições bancárias. Podem
também ser endossados (passados ou transmitidos), sendo que só pode existir um endosso em cada
vale emitido.

Para maior comodidade e segurança adira ao pagamento dos subsídios por transferência
bancária.
O dinheiro entra diretamente na sua conta bancária e fica disponível de imediato.
A Segurança Social garante um pagamento mais rápido, mais seguro, sem atrasos e extravios.
ISS, I.P.
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Como aderir ao pagamento por transferência bancária


Pela Internet, no serviço Segurança Social Direta:
o

Aceda ao site da Segurança Social em www.seg-social.pt.

o

Clique em: “Segurança Social Direta”.

o

Digite o NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a Palavra-Chave.

o

No menu “Dados Identificação” clique em “Alterar Número de Identificação Bancária
(NIB)”.

o

Indique o seu NIB.

A alteração do NIB é registada de imediato no Sistema de Informação da Segurança Social


Preenchendo o modelo MG 2/2015 - DGSS

Este Formulário/Modelo encontra-se disponível para impressão em www.seg-social.pt, no menu
“Documentos e Formulários”. Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número
do formulário (MG 2-DGSS) ou nome do modelo (Pedido de alteração de morada ou de outros
elementos).
1. Junte um dos seguintes documentos comprovativos do seu IBAN


Documento da Instituição Bancária comprovativo do IBAN ou



Fotocópia da primeira folha da caderneta bancária, ou



Fotocópia de um cheque em branco.

2. Junte também fotocópia de documento de identificação civil válido que tenha a sua
assinatura (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte) para se verificar a
autenticidade da assinatura.
3. Envie o formulário e os documentos (IBAN e identificação) pelo correio para o Serviço da
Segurança Social da sua área de residência ou entregue-os diretamente num dos
Serviços de Atendimento da Segurança Social.

Poderá consultar o mapa da rede de serviços de atendimento da Segurança Social em
www.seg-social.pt, no menu “A Segurança Social” clique em “serviços de atendimento”.

Pode também obter o formulário nos Serviços de Atendimento da Segurança Social.
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D3 – Quais as minhas obrigações?

Comunicar qualquer alteração dos rendimentos, da composição do agregado familiar ou das
despesas com a habitação.
O beneficiário/cliente deverá preencher o modelo GF37/2016 - DGSS – Pedido de alteração de
elementos – Prestações por encargos familiares, que está disponível para impressão na Internet, em
www.seg-social.pt, no menu "Documentos e Formulários". Deverá selecionar “Formulários” e no
campo Pesquisa inserir o número do formulário ou o nome do modelo.

Deverá entregar em qualquer serviço de atendimento da Segurança Social ou por carta dirigida
ao Centro Distrital da área de residência.

D4 – Por que razões termina?
O pagamento deste subsídio é interrompido se…
Este subsídio termina quando…
O pagamento deste subsídio é interrompido se…
O jovem com deficiência começar a exercer uma atividade profissional que implique descontos
obrigatórios para o regime de proteção social pelo qual está abrangido.
Este subsídio termina quando…


O jovem atinge os 24 anos.



A criança ou jovem morre.



A criança ou jovem deixa de ser considerado portador de deficiência permanente.



A criança ou jovem deixa de precisar dos apoios ou de frequentar o estabelecimento de educação
especial.



A criança ou jovem deixa de ter residência em território nacional.

E – Outra Informação. E1 – Legislação Aplicável

No menu Documentos e Formulários, selecionar Legislação e no campo pesquisar inserir o
número/ano do diploma.

Despacho n.º 11498/2016, de 27 de setembro
Determina a composição e a intervenção das equipas multidisciplinares de avaliação médico-
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pedagógica, no âmbito da atribuição do subsídio de educação especial (SEE).

Decreto-Regulamentar n.º 3/2016, de 23 de agosto
Estabelece o regime do subsídio por frequência de estabelecimentos de educação especial,
revogando os Decretos Regulamentares n.ºs 14/81, de 7 de abril e 19/98, de 14 de agosto.

Portaria n.º 1388/2009, de 12 de novembro
Determina os valores máximos das mensalidades dos estabelecimentos de ensino especial com fins
lucrativos.

Portaria n.º 1324/2009, de 21 de outubro
Determina os valores máximos das mensalidades das cooperativas e associações de ensino especial
(estabelecimentos de educação especial sem fins lucrativos).

Portaria n.º 1315/2009, de 21 de outubro
Determina o valor da comparticipação das famílias, em função das suas poupanças.

Decreto-Lei n.º 281/2009, de 6 de outubro
Cria o Sistema Nacional de Intervenção Precoce na Infância (SNIPI).

Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro, alterada pela Lei n.º 83-A/2013, de 30 de dezembro
Lei de Bases da Segurança Social.

Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 341/99, de 25
de agosto e pelo Decreto-Lei n.º 250/2001, de 21 de setembro
Regime jurídico das prestações familiares.

Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº 133C/97, de 30 de maio
Estabelece um esquema de prestações de Segurança Social a não beneficiários do sistema
contributivo e revoga o Decreto-Lei n.º 513-L/79, de 26 de dezembro.

Despacho n.º42/SESS/80, de 4 de setembro
O esquema da prestação pecuniária por frequência de estabelecimentos de educação especial,
previsto no artigo 9º do DL n.º 170/80, de 29 de maio é aplicável aos residentes nacionais abrangidos
pelo Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, independentemente da verificação da condição de
recursos.
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E2 – Glossário

Qual o período de concessão do subsídio
O direito ao subsídio mantém-se durante o período escolar, desde que verificadas as respetivas
condições de atribuição

O que é o período escolar
Considera-se período escolar o início e o fim das atividades escolares que, por despacho do membro
do governo responsável pela área da educação, seja fixado para o funcionamento do respetivo
estabelecimento.

Técnico especializado
São considerados técnicos especializados os profissionais habilitados com formação específica
adequada no apoio necessário ao desenvolvimento da criança ou jovem com deficiência.

Agregado familiar
Considera-se agregado familiar o conjunto de pessoas que vivam em economia comum e que tenham
entre si os seguintes laços:


Cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto há mais de dois anos.



Parentes e afins maiores em linha reta e em linha colateral, até ao 3º grau: Pais; Sogros;
Padrasto, Madrasta, Filhos, Enteados, Genro, Nora, Avós, Netos, Irmãos, Cunhados, Tios,
Sobrinhos, Bisavós, Bisnetos.



Parentes e afins menores em linha reta e linha colateral (não têm limite de Grau de
parentesco).



Adotados restritamente e os menores confiados administrativamente ou judicialmente a
algum dos elementos do agregado familiar.

Nota 1: O conceito de agregado familiar para a verificação da condição de recursos é o aproximado
ao conceito de agregado familiar doméstico (as pessoas que vivem na mesma casa) e com alguma
relação de parentesco. No entanto, existem exceções. Não são consideradas como fazendo parte de
um agregado familiar pessoas que:


Tenham um vínculo contratual (por exemplo, hospedagem ou aluguer de parte de casa).



Estejam a trabalhar para alguém do agregado familiar.



Estejam em casa por um curto período de tempo.



Se encontrem no agregado familiar contra a sua vontade por motivo de situação de coação
física ou psicológica.
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Nota 2: As crianças e jovens acolhidos em Centros de Acolhimento são considerados pessoas
isoladas.

Rendimentos
1 - São considerados no apuramento do rendimento do agregado familiar as seguintes categorias de
rendimentos:


Rendimentos de trabalho dependente (incluindo duodécimo dos subsídios de férias e de
Natal).



Rendimentos de trabalho independente (empresariais e profissionais).



Rendimentos de capitais.



Rendimentos prediais



Pensões Prestações Sociais (todas exceto as prestações por encargos familiares, por
deficiência e por dependência).



Subsídios de renda de casa ou outros apoios públicos à habitação, com caráter regular.

2 - No caso do agregado familiar residir em habitação social, considera-se que o valor do apoio
público no âmbito da habitação social corresponde ao valor máximo do subsídio de renda de casa,
cujo montante é de 46,36€, sendo que no primeiro ano de atribuição do subsídio de educação
especial se considera, como rendimento, 1/3 deste valor, no segundo ano 2/3 e no terceiro ano a
totalidade.
3 - Se os elementos do agregado familiar do requerente tiverem património mobiliário (depósitos
bancários, ações, certificados de aforro ou outros ativos financeiros), considera-se como rendimentos
de capitais 1/12 do maior dos seguintes valores:
i) O valor dos rendimentos de capitais (juros de depósitos bancários, dividendos de ações ou
rendimentos de outros ativos financeiros);
ii) 5% do valor total do património mobiliário (créditos depositados em contas bancárias, ações,
certificados de aforro ou outros ativos financeiros).
4 - Se os elementos do agregado familiar do requerente forem proprietários de imóveis, considera-se
como rendimentos prediais, 1/12 resultante da soma dos seguintes valores:
a) Habitação permanente (apenas se o valor patrimonial da habitação permanente for superior a 450
vezes o Indexante de Apoios Sociais, ou seja, 188.649,00€):
i) 5% da diferença entre o valor patrimonial da habitação permanente e 188,649,00€ (se a diferença
for positiva).
b) Restantes imóveis, excluindo a habitação permanente. Deve considerar-se o maior dos seguintes
valores:
i) O valor das rendas auferidas;
ii) 5% do valor patrimonial de todos os imóveis (excluindo habitação permanente).
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Apoios à habitação
São todos os subsídios de residência, subsídios de renda de casa, e todos os apoios públicos no
âmbito da habitação social, com caráter de regularidade, incluindo os de renda social e renda
apoiada.

Perguntas Frequentes

1 - O jovem pode trabalhar sem perder o direito ao subsídio por frequência de estabelecimento
de educação especial?
Não. Se trabalhar perde o direito.

2 - O médico especialista que determina a natureza e efeitos da deficiência pode prestar o
apoio que prescreve?
Não. O médico fica inibido de prestar esse apoio e se o fizer fica sujeito às sanções que a lei
determina.
Ou seja, o médico especialista que elabora a declaração, se prestar o apoio ou tiver participação
societária na clínica médica onde o mesmo é prestado ou com a qual tenha qualquer relação laboral,
por conta de outrem ou trabalho independente, fica obrigado à devolução do apoio pago pela
Segurança Social

3 - Já recebia o subsídio de educação especial em anos anteriores. Preciso de entregar a
declaração médica comprovativa da deficiência permanente (Mod. GF-61 – DGSS)?
Não. Nestes casos só precisa de entregar a declaração médica comprovativa da necessidade e do
tipo de apoio (Mod. GF 62 – DGSS).
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A – O que é? - ATUALIZADO

É uma prestação em dinheiro paga mensalmente para compensar o acréscimo de encargos
familiares resultantes da situação de dependência dos titulares de abono de família para crianças e
jovens com bonificação por deficiência, e que necessitem de acompanhamento permanente de uma
terceira pessoa.

B1 – Quem tem direito? - ATUALIZADO
Com descontos para a Segurança Social (regime contributivo)
Sem descontos para a Segurança Social e em situação de carência (regime não contributivo)
Quem não tem direito

Com descontos para a Segurança Social (regime contributivo)
1. A pessoa que tem a criança ou jovem portador de deficiência a seu cargo (o beneficiário)
desconta para a Segurança Social ou qualquer outro regime de proteção social.
2. O beneficiário descontou para a Segurança Social nos primeiros 12 meses dos últimos 14, a
contar da data em que é feito o pedido. Esta condição não se aplica aos pensionistas.
3. A pessoa portadora de deficiência:


está a receber abono de família com bonificação por deficiência.



encontra-se numa situação de dependência, ou seja, se, por causa da sua deficiência, não
puder satisfazer autonomamente as necessidades básicas da vida quotidiana e precisar da
assistência permanente de outra pessoa (durante pelo menos 6 horas diárias).

O que significa estar a cargo do beneficiário?
Viver com o beneficiário em comunhão de mesa e habitação.

Consideram-se a cargo do beneficiário:


Descendentes solteiros



Descendentes separados de pessoas e bens, divorciados ou viúvos, com rendimentos
inferiores ao valor da pensão social 203,35€.



Descendentes casados, com rendimentos mensais inferiores ao dobro do valor da
pensão social 406,70€.

Sem descontos para a Segurança Social e em situação de carência (regime não contributivo)
1. A pessoa que tem a pessoa portadora de deficiência a seu cargo não desconta para a Segurança
Social ou qualquer outro regime de proteção social.
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2. Existe uma situação de carência:


Os rendimentos mensais brutos da pessoa portadora de deficiência (antes dos descontos)
são iguais ou inferiores a 168,53€ e



O rendimento total do agregado familiar é igual ou inferior a 631,98€



O rendimento do agregado familiar, por pessoa, é igual ou inferior a 126,40€ e



A família encontra-se em situação de risco ou disfunção social grave devido a perda de

Ou

rendimentos ou a um aumento anormal dos encargos (devido a doença, acidente,
desemprego, invalidez ou reabilitação).
Nota: A situação de risco ou disfunção tem de ser assinalada pelos serviços de ação social
competentes.
3. A pessoa portadora de deficiência:


está a receber abono de família com bonificação por deficiência.



encontra-se numa situação de dependência, ou seja, se, por causa da sua deficiência, não
puder satisfazer autonomamente as necessidades básicas da vida quotidiana e precisar da
assistência permanente de outra pessoa (durante pelo menos 6 horas diárias).

Quem não tem direito
Se a assistência permanente for prestada em estabelecimento de saúde ou de apoio social, oficial ou
particular, sem fins lucrativos, financiado pelo Estado ou por outras pessoas coletivas de direito
público ou de direito privado e de utilidade pública.

B2 – Qual a relação desta prestação com outras que já recebo ou posso vir a receber?
Não acumula com
Acumula com

Não acumula com:
Subsídio de educação especial

Acumula com:
Abono de família para crianças e jovens
Bonificação por deficiência.
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C – Como posso pedir? C1 – Que formulários e documentos tenho de entregar? ATUALIZADO
Formulários
Documentos necessários
Onde se pode pedir
Quem pode pedir
Até quando se pode pedir

Formulários
 Modelo RP5036-DGSS - Requerimento de Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa
 Modelo RP5037-DGSS - Requerimento Subsídio por Assistência de Terceira Pessoa (regime
não contributivo).
 Modelo RP5039 - Prova da deficiência (se a deficiência, pela sua amplitude e gravidade, for
considerada permanente, não é necessário fazer a prova anual de deficiência).
Estes Formulários/Modelos, encontram-se disponíveis em www.seg-social.pt, no menu "Documentos
e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número do formulário ou
nome do modelo.
Por exemplo, se pretende aceder ao requerimento de subsídio por assistência de terceira pessoa, no
campo Pesquisa deverá colocar " RP5037-DGSS " ou " Requerimento de Subsídio por Assistência de
Terceira Pessoa ".

Documentos necessários
 Declaração da existência de terceira pessoa e dos termos em que presta a assistência ou se
dispõe a prestar (incluída no formulário).
 Fotocópia de documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete de identidade,
certidão do registo civil, boletim de nascimento, passaporte) da pessoa ou pessoas que prestam
assistência.
 Fotocópia de documento comprovativo do IBAN (que mostre o nome do titular da conta), se
pretender que o pagamento seja feito por transferência bancária.
 Documento comprovativo de que a pessoa portadora de deficiência vive e está à guarda e
cuidados de outra pessoa/entidade, se for essa a situação.

No caso de regime contributivo
Fotocópias de:
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 documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete de identidade, certidão do
registo civil, boletim de nascimento, passaporte) da pessoa portadora de deficiência e da
pessoa que apresenta o pedido;
 cartão de identificação fiscal (número de contribuinte) do beneficiário e da pessoa
portadora de deficiência, se o possuírem.

No caso de regime não contributivo
Fotocópias dos seguintes documentos relativos à pessoa portadora de deficiência e à pessoa
que apresenta o pedido (se este não for apresentado pela própria pessoa portadora de
deficiência):


Documento de identificação válido (cartão de cidadão, bilhete de identidade, certidão
do registo civil, boletim de nascimento, passaporte);



Cartão de identificação fiscal, se o possuírem.

Onde se pode pedir
Nos Serviços de atendimento da Segurança Social – apresenta os formulários em papel e os
documentos neles indicados.

Quem pode pedir
 Beneficiário e respetivo cônjuge;
 Pessoa com quem a pessoa portadora de deficiência viva e a tenha à sua guarda e cuidados;
 A própria pessoa portadora de deficiência.

Até quando se pode pedir
No prazo de seis meses contados a partir do mês seguinte àquele em que começou a receber
assistência ou reuniu as condições para passar a ter direito a este subsídio.

Se pedir depois deste prazo, só terá direito ao subsídio a partir do mês seguinte ao da apresentação
do pedido.

Se ainda não estiver a receber a assistência quando faz o pedido, só começa a receber o subsídio no
mês em que a assistência começar.
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D – Como funciona esta prestação? D1 – Quanto e quando vou receber?
Quanto se recebe?
Até quando se recebe?
A partir de quando se tem direito a receber?

Quanto se recebe?
101,68€
Até quando se recebe?
Enquanto durar a situação de dependência permanente de outra pessoa.

A partir de quando se tem direito a receber?
Se pedir
Dentro do prazo
(nos 6 meses em que começou a receber
assistência ou reuniu as condições para passar a

Tem direito ao subsídio por assistência de 3ª
pessoa
A partir do momento em que começou a receber
assistência ou reuniu as condições para passar a ter
direito a este subsídio

ter direito a receber a este subsídio)
Fora do prazo

A partir do mês seguinte ao da entrega do pedido

Antes de começar a receber assistência

A partir do mês em que começa a receber assistência

D2 – Como posso receber?
Pode receber através de:


Transferência bancária.



Vale de correio.

Para maior comodidade e segurança adira ao pagamento dos subsídios por transferência
bancária.
O dinheiro entra diretamente na sua conta bancária e fica disponível de imediato.
A Segurança Social garante um pagamento mais rápido, mais seguro, sem atrasos e extravios.
Como aderir ao pagamento por transferência bancária
Pela Internet, no serviço Segurança Social Direta:
 Aceda ao site da Segurança Social em www.seg-social.pt;
 Clique em: “Segurança Social Direta ”
 Digite o NISS (Número de Identificação de Segurança Social) e a Palavra-Chave;
ISS, I.P.
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 No menu “Perfil” clique em “Alterar conta bancária” e depois em “Indicar novo IBAN”;
 Indique o seu IBAN.
O IBAN é efetuado de imediato no sistema de informação da Segurança Social.

Nos serviços de atendimento da Segurança Social
Preenchendo o modelo MG2-DGSS - Pedido de Alteração de Morada ou de Outros
Elementos, que está disponível para impressão na Internet, em www.seg-social.pt., no menu
"Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo Pesquisa inserir número
do formulário ou nome do modelo.
1. Junte um dos seguintes documentos comprovativos do seu IBAN:
 Declaração bancária onde conste o seu IBAN;
 Fotocópia da primeira folha da caderneta bancária;
 Fotocópia de um cheque em branco.
2. Junte também fotocópia de documento de identificação civil válido, que tenha a sua
assinatura (cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte), para se verificar a
autenticidade da assinatura.
3. Envie o formulário e os documentos (IBAN e identificação) pelo correio para os serviços da
Segurança Social da sua área de residência ou entregue-os diretamente num dos Serviços de
Atendimento ao público.

Vale de correio
Os vales de correio podem ser levantados nos CTT ou depositados em instituições bancárias. Podem
também ser endossados (passados ou transmitidos), sendo que só pode existir um endosso em cada
vale emitido.

D3 – Quais as minhas obrigações? - ATUALIZADO

Informar a Segurança Social no prazo de 30 dias se:
 A pessoa portadora de deficiência começar a trabalhar e ficar enquadrado por um regime de
proteção social obrigatório;
 Se a pessoa portadora de deficiência começar a receber assistência permanente num
estabelecimento de saúde ou de apoio social, oficial ou particular, sem fins lucrativos (financiado
pelo Estado ou outras pessoas coletivas de direito público, ou de direito privado e utilidade
pública)
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 A família deixar de estar em situação de carência (se estiverem no regime não contributivo);
 A composição do agregado familiar se alterar (por exemplo, com a morte ou o nascimento de
alguém).
O beneficiário deverá preencher o modelo GF37-DGSS – Pedido de alteração de elementos –
Prestações por Encargos Familiares, que está disponível para impressão na Internet, em www.segsocial.pt., no menu "Documentos e Formulários". Deverá selecionar Formulários e no campo
Pesquisa inserir número do formulário ou nome do modelo.
Deverá entregar este formulário em qualquer serviço de atendimento ou enviá-lo por carta dirigida ao
Centro Distrital da área de residência ou para o Centro Distrital competente (aquele que lhe paga o
abono).
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D4 – Por que Cessa ou Suspende? - ATUALIZADO
O pagamento do subsídio por assistência de terceira pessoa é suspenso se…
O subsídio por assistência de terceira pessoa cessa quando…
O pagamento do subsídio por assistência de terceira pessoa é suspenso se…


A pessoa portadora de deficiência começar a exercer uma atividade enquadrada por regime
de proteção social obrigatório (ou seja, se tiver de descontar para a Segurança Social ou
outra entidade semelhante);



Não apresentar prova de deficiência.

O subsídio por assistência de terceira pessoa cessa quando…


A pessoa portadora de deficiência deixa de receber bonificação por deficiência;



A pessoa portadora de deficiência morre;



A pessoa portadora de deficiência começar a receber assistência permanente num
estabelecimento de saúde ou de apoio social, oficial ou particular, sem fins lucrativos;



A pessoa portadora de deficiência deixar de precisar do acompanhamento permanente duma
terceira pessoa;

 Deixar de viver em Portugal.

Regime contributivo
O beneficiário deixar de ter registo de remunerações no sistema (deixar de descontar para a
Segurança Social) - pode passar para o regime não contributivo.
A pessoa portadora de deficiência começar a receber o mesmo subsídio através de outro
beneficiário.
Os rendimentos da pessoa portadora de deficiência ultrapassarem 406,70€ se for casada, ou
203,35€ se for viúva, separada ou divorciada.
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Regime não contributivo
A pessoa portadora de deficiência recebe o mesmo subsídio por outro regime de proteção
social;
A família deixar de estar em situação de carência, ou seja:


Os rendimentos mensais brutos da criança ou jovem ultrapassam os 168,53€ ou o
rendimento total da família ultrapassa os 631,98€.

ou


O rendimento total da família ultrapassa os 126,40€ por pessoa ou a família já não
está numa situação de risco ou disfunção social.

E – Outra Informação E1 – Legislação Aplicável
No menu Documentos e Formulários, selecionar Legislação e no campo pesquisar inserir o
número/ano do diploma.

Decreto-Lei n.º 126-A/2017, de 6 de outubro
Cria a prestação social para a inclusão, alarga o complemento solidário para idosos aos titulares da
pensão de invalidez e promove os ajustamentos necessários noutras prestações sociais.

Portaria n.º 62/2017, de 9 de fevereiro, retificada pela Declaração de Retificação n.º 3/2017, de
23 de fevereiro
Atualiza o montante do Subsidio por assistência de Terceira Pessoa

Portaria n.º 4/2017, de 03 de janeiro de 2017
Procede à atualização anual do indexante dos apoios sociais (IAS) para o ano de 2017.

Lei n.º 4/2007, de 16 de janeiro
Aprova as bases gerais do sistema de segurança social.

Decreto-Lei n.º 133-B/97, de 30 de maio, com a redação dada pelo Decreto-Lei n.º 341/99, de 25
de agosto, e pelo Decreto-Lei n.º 250/2001, de 21 de setembro
Regime jurídico das prestações familiares.

Decreto-Lei n.º 160/80, de 27 de maio, com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º133C/97, de 30 de maio, e respetiva legislação complementar
Esquema de prestações de segurança social, dirigido aos nacionais residentes no país que não se
encontrem abrangidos por qualquer regime de proteção social.
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E2 – Glossário
Descendente do beneficiário
São considerados descendentes do beneficiário os seus filhos, enteados, adotados restritamente, os
menores que lhe foram confiados pelo tribunal ou pela Segurança Social com vista a adoção e os
menores confiados pelo tribunal.

Estar a cargo do beneficiário
Viver com o beneficiário em comunhão de mesa e habitação.
Consideram-se a cargo do beneficiário:


Descendentes solteiros



Descendentes separados de pessoas e bens, divorciados ou viúvos, com rendimentos
inferiores ao valor da pensão social 203,35€.



Descendentes casados, com rendimentos mensais inferiores ao dobro do valor da pensão
social 406,70€.
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Estatuto da Aposentação, Decreto-lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, na
redação de 15 de maio de 2018

ESTATUTO DA APOSENTAÇÃO
(DECRETO-LEI N.º 498/72, DE 9 DE DEZEMBRO)

Atualizado pela última vez em 15 de maio de 2018

Decreto-Lei n.º 498/72,
de 9 de dezembro *
1. A existência de numerosa e dispersa legislação sobre a aposentação do funcionalismo,
publicada, a partir do Decreto n.º 16.669, de 27 de março de 1929, em diplomas de caráter
geral ou de âmbito restrito a determinados serviços ou a certas categorias de pessoal,
justificaria, só por si, a compilação, devidamente sistematizada, de todas as disposições em
vigor.
O estudo realizado para o efeito conduziu à atualização e aperfeiçoamento dessa legislação,
ao preenchimento de lacunas e ao esclarecimento de dúvidas, muitas vezes com base em
princípios latentes no direito anterior ou em soluções já adotadas na prática administrativa.
O presente Estatuto da Aposentação não se limita, porém, a compilar, aperfeiçoar e
sistematizar a lei vigente, pois remodela profundamente determinadas matérias, no
prosseguimento da reforma administrativa.
Referir-se-ão em seguida algumas dessas inovações.
2. Em primeiro lugar, alarga-se o âmbito da inscrição na Caixa Geral de Aposentações, a qual
deixa de subordinar-se à exigência de o servidor ser remunerado por vencimento ou salário
pago por força de verbas inscritas expressamente para pessoal nos orçamentos respetivos,
passando a ser suficiente o recebimento de remuneração sujeita pelo Estatuto ao desconto
de quota. Daqui resulta o alargamento da inscrição a numerosos contratados e assalariados
que dela se encontravam até agora excluídos.
Também se confere, de maneira expressa, o direito de inscrição aos que, no regime de simples
prestação de serviços, se encontrem a exercer funções com continuidade sob a forma de
trabalho subordinado.
Faculta-se ainda a inscrição aos servidores que, embora com mais de 55 anos de idade,
possam, mediante a contagem do tempo de serviço anteriormente prestado, perfazer o
mínimo de quinze anos até atingirem o limite de idade estabelecido para o exercício do
respetivo cargo.
Além disso - e esta inovação reveste extraordinária importância -, para a constituição do
período de quinze anos é levado em linha de conta o tempo de inscrição em instituições de
previdência social, pelo que o referido prazo mínimo de garantia pode formar-se com tempo
de trabalho coberto pela previdência pública e pela particular.
Neste caso, as pensões respetivas continuam, todavia, a ser atribuídas em separado, uma vez
que a diversidade dos regimes existentes nos dois setores não permite instituir desde já a
ambicionada unificação do sistema de reforma de todos os trabalhadores. Dá-se, apesar de
tudo, com o presente diploma, decidido passo nesse sentido, quer pela intercomunicação das
inscrições, quer, como se verá adiante, pela criação, em certos casos, da pensão mista,
abrangendo tempo de beneficiário de instituição de previdência social por serviço prestado
em organismos públicos.

2/51

3. Outro princípio geral do novo regime é o de que as quotas, ao contrário do que sucedia no
regime vigente, passam a incidir apenas sobre remunerações suscetíveis de influir no cálculo
da pensão de aposentação.
Deixam, por isso, de ser objeto de desconto, por exemplo, os abonos provenientes de
participações em multas, de horas extraordinárias, de gratificações por simples inerências, e
bem assim de remunerações por acumulação, no que excedam a mais elevada das
retribuições legais correspondentes aos cargos acumulados.
Também, de conformidade com o mesmo princípio, os servidores do Estado que, em regime
de comissão ou requisição, desempenham funções em organismos corporativos ou
instituições de previdência, e que, no âmbito das disposições em vigor, embora sejam
aposentados com base no vencimento do cargo de origem, pagam quota pelo das funções
efetivamente exercidas, passam, por força do novo Estatuto, a descontá-la apenas sobre a
remuneração daquele cargo.
A contagem do tempo de serviço do funcionalismo ultramarino que, ingressando nos quadros
da metrópole, se torna subscritor da Caixa Geral de Aposentações é admitida sem pagamento
de quaisquer quotas à mesma Caixa, desde que tenha sido contado pelos competentes
serviços do ultramar para a aposentação, numa equivalência interterritorial que se considerou
indispensável firmar.
Faculta-se também, na sequência do disposto no Decreto-Lei n.º 49.031, de 27 de maio de
1969, a ampla contagem do tempo de serviço anteriormente prestado ao Estado e a outras
entidades públicas, com expressa referência aos organismos de coordenação económica e à
administração ultramarina, bem como ao serviço gratuito.
Os funcionários que anteriormente prestaram serviço em organismos públicos e pagaram
quotas para as instituições de previdência social, como sucede com os que exerceram funções
nos organismos de coordenação económica, têm direito à contagem desse tempo, podendo
optar pelo pagamento das quotas respetivas, com a consequente constituição de uma única
pensão a cargo da Caixa Geral de Aposentações, ou pela dispensa de tal pagamento, caso em
que a pensão englobará duas parcelas, uma da responsabilidade da mesma Caixa e outra a
cargo da respetiva instituição de previdência, em função do tempo de serviço prestado numa
e noutra situação.
São abolidos os juros nas futuras liquidações de quotas pela contagem de tempo de serviço
acrescido ao de subscritor e suaviza-se o pagamento em prestações das quotas e outras
importâncias que, por se encontrarem em dívida na altura da aposentação, passam a ser
descontadas na pensão, fixando-se o limite desse desconto em 15 por cento do montante
mensal da mesma pensão, salvo se o interessado pretender suportar prestações mais
elevadas.
4. Ao indicar-se, como fundamento da aposentação, o limite de idade, remete-se para o que
está ou vier a ser fixado na lei geral ou nas disposições especiais relativas a determinadas
categorias de pessoal.
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Não seria, com efeito, o Estatuto da Aposentação o lugar mais próprio para fixar esse limite,
dada a especificidade das situações a contemplar e a necessidade evidente de, em cada uma
delas, ir ajustando as soluções adotadas à evolução do condicionalismo que as determina.
Na aposentação extraordinária, incluída a pensão de invalidez de militares, prescinde-se, em
qualquer caso, da exigência do mínimo de 15 por cento quanto ao grau de desvalorização
sofrida, bem como do mínimo da prestação de dez anos de serviço no que respeita às doenças
contraídas em serviço e por motivo dele. Permite-se ainda ao sinistrado, seja qual for o seu
grau de incapacidade, que requeira a aposentação desde logo ou dentro do ano seguinte à
cessação definitiva de funções.
Por outro lado, a eliminação da qualidade de subscritor, desde que não resulte de pena
expulsiva, não exclui o direito de requerer, em qualquer altura, a aposentação ordinária, se e
nos termos em que a pudesse pedir o interessado na data dessa eliminação.
5. Uma das inovações mais importantes do presente Estatuto, e que constitui corolário do
princípio anteriormente enunciado sobre a base de incidência das quotas, respeita ao cálculo
da pensão de aposentação, cujo regime será muito mais favorável para os servidores do
Estado.
Assim, diversamente do que sucede na legislação atual, consideram-se, a partir de agora, no
cálculo da pensão todas as remunerações de caráter permanente relativas ao cargo em que
se verifica a aposentação e sujeitas a quota.
Deixa também de fazer-se o desconto de um nono que presentemente incidia, ao calcular-se
a pensão sobre o montante do vencimento ou salário, quando o servidor se aposentava com
menos de 37 anos de serviço.
Elimina-se, sempre que se trate de acesso, previsto na lei, a lugar superior da mesma
hierarquia ou serviço, a exigência de certo número de anos de exercício do último cargo, para
o efeito de a pensão poder calcular-se com base no vencimento desse mesmo cargo. Nos
demais casos, em paralelo com o regime do Estatuto do Funcionalismo Ultramarino, reduz-se,
para idêntico efeito, de três para dois anos o período mínimo de exercício do último cargo.
Os subscritores que, em regime de requisição ou de comissão, exercem funções nos
organismos de coordenação económica e nos serviços ultramarinos passam a poder
aposentar-se com base nas remunerações que neles auferem, desde que a permanência nuns
ou noutros seja, pelo menos, de dois anos.
No que se refere à aposentação compulsiva, é uniformizada a redução que sofre a pensão,
fixando-se, em todos os casos, esta última em 75 por cento do valor da pensão de aposentação
normal correspondente.
Os acidentes em serviço são regulados, em paralelismo com a legislação dos acidentes de
trabalho, como fonte de responsabilidade pelo risco e da correlativa indemnização,
acrescendo esta, sob a forma de pensão, à devida pela aposentação ordinária. Dentro dessa
linha de orientação se regula ainda a posição jurídica da Caixa no tocante à responsabilidade
civil de terceiros pelo acidente.
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No que respeita à atualização de pensões, tendo em vista a sua possível harmonização com o
nível das remunerações estabelecidas para os servidores na efetividade, prescinde-se da
promulgação de diploma legal, fazendo-se tão-só depender de resolução do Conselho de
Ministros, sob proposta do Ministro das Finanças, a oportunidade e os termos da atualização
a fazer.
O princípio da participação na responsabilidade pelos encargos com as pensões de
aposentação do respetivo pessoal, que já hoje vigora em relação aos CTT, Cofre dos
Conservadores, Notários e Funcionários de Justiça, Caixa Geral de Depósitos e Imprensa
Nacional-Casa da Moeda, é tornado extensivo a várias entidades e serviços públicos
expressamente indicados, bem como aos que vierem a ser designados em resolução do
Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Finanças.
O mencionado regime aplica-se igualmente às províncias ultramarinas, pelo que o tempo de
serviço do seu pessoal que passe a subscritor da Caixa Geral de Aposentações é contado por
esta, se o tiver sido por aquelas, sem haver lugar, como já se referiu, a pagamento ou
transferência de quotas, suportando a administração ultramarina o encargo da pensão
proporcionalmente ao tempo de serviço que lhe tiver sido prestado.
Regime idêntico se observará na hipótese inversa, de o subscritor passar para os quadros
ultramarinos, caso em que suportará a Caixa, proporcionalmente ao tempo de serviço
prestado na metrópole, a parte do encargo que lhe competir na pensão que vier a ser fixada
pela administração ultramarina.
6. Continua a manter-se o princípio geral de que os aposentados não podem exercer funções
remuneradas nos serviços do Estado, institutos públicos (incluindo os organismos de
coordenação económica), províncias ultramarinas, autarquias locais e pessoas coletivas de
utilidade pública administrativa, relegando-se as exceções para os preceitos especiais da lei,
mas esclarece-se que a proibição não abrange a mera prestação de serviços, quando esta se
verifique em condições que excluam o direito de inscrição na Caixa.
Os aposentados que, de futuro, nos casos em que a lei o permita, passem a exercer funções
públicas deixam de poder optar pela remuneração correspondente ao cargo exercido, ficando
a receber a totalidade da pensão de aposentação e um terço da referida remuneração, salvo
se maior percentagem for fixada.
Outra inovação importante é a que confere aos familiares do aposentado, quando este faleça,
o direito a um subsídio de montante igual a tantas pensões mensais quantos os meses de
vencimento que a lei estabelece para o subsídio por morte dos servidores no ativo.
7. Em matéria processual, admite-se a realização de novos exames médicos para verificação
do agravamento do grau de incapacidade sofrida por motivo de acidente de trabalho ou facto
equiparado e cria-se um processo especial de justificação para suprir, quando for caso disso,
a impossibilidade de se obter certidão ou informação comprovativas do tempo de serviço.
Regula-se ainda a revisão, retificação, revogação, reforma e anulação das resoluções, em
termos mais conformes com o regime geral do ato administrativo, e definem-se claramente
as condições para a formação do indeferimento tácito do recurso gracioso.
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8. O regime geral estabelecido no presente Estatuto aplica-se também à reforma de militares
em tudo o que não for incompatível com as disposições especiais que no mesmo diploma se
contêm.
Alguns desses preceitos especiais envolvem, de resto, alterações à legislação em vigor.
Assim, os limites máximos que se encontravam fixados para as gratificações de voo e imersão
deixam de subsistir, na medida em que as mesmas gratificações passam a fazer parte das
remunerações a considerar para efeitos de cálculo da pensão.
Reduz-se de cinco para dois anos o prazo mínimo de permanência dos militares em comissão
civil, nos casos em que a pensão pode ter por base a remuneração do cargo exercido, e aplicase o referido prazo aos cargos que a lei considera de comissão normal.
Os militares na situação de reserva que se encontrem em serviço pelo período mínimo de um
ano beneficiarão agora, para cômputo da pensão de reforma, dos novos vencimentos
entretanto fixados, independentemente do tempo de serviço prestado no domínio da vigência
destes últimos.
Criam-se novos mínimos para base da pensão de reforma extraordinária, tendo em linha de
conta a remuneração dos postos a que o militar ficou privado de ascender por motivo de
acidente de serviço ou facto equiparado.
9. O presente Estatuto, embora se aplique aos processos pendentes, respeita os casos que se
encontrem resolvidos, bem como os efeitos das liquidações, já fixadas, de quotas, juros e
outros encargos que resultem de contagens de tempo.
Além da legislação expressamente revogada, opera-se, por força do Estatuto, a revogação
tácita de numerosíssimos preceitos incluídos em mais de uma centena de diplomas legais.
10. Anote-se, por último, que a receita proveniente das quotas dos subscritores da Caixa Geral
de Aposentações, por si só insuficiente para ocorrer aos encargos com as pensões, deverá
continuar a ser completada com a contribuição do Estado, a qual já excede, presentemente,
400.000 contos anuais.
E o montante dessa contribuição terá de ser, agora, reforçado de modo apreciável, para
assegurar à Caixa o equilíbrio financeiro que as consideráveis melhorias introduzidas pelo
presente Estatuto no regime da aposentação naturalmente comportam.
Nestes termos:
Usando da faculdade conferida pela 1.ª parte do n.º 2.º do artigo 109.º da Constituição, o
Governo decreta e eu promulgo, para valer como lei, o seguinte:
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PARTE I
Regime geral

CAPÍTULO I
Inscrição

Artigo 1.º
Direito de inscrição 4 25
[Revogado.]

Artigo 2.º
Manutenção de anterior direito
O disposto no artigo 1.º não prejudica o direito de inscrição atribuído por lei especial anterior
ao exercício de quaisquer funções.

Artigo 3.º
Modo de inscrição
1. A inscrição efetua-se mediante boletim, em duplicado, de modelo aprovado oficialmente,
que o respetivo serviço preencherá e enviará à Caixa logo que o interessado entre em exercício
de funções.
2. Se o subscritor passar a exercer funções em outro organismo ou serviço, sem interromper
a inscrição, este enviará desde logo à Caixa, em duplicado, boletim complementar, de modelo
oficialmente aprovado, contendo os dados relativos à nova situação.

Artigo 4.º
Idade máxima e totalização de períodos contributivos 43
1. A idade máxima para a inscrição na Caixa será a que corresponda à possibilidade de o
subscritor perfazer o mínimo de 5 anos de serviço até atingir o limite de idade fixado por lei
para o exercício do respetivo cargo. 4
2. Os períodos contributivos cumpridos no âmbito de outros regimes de proteção social, na
parte em que não se sobreponham aos períodos contributivos cumpridos no regime de
proteção social convergente, são considerados e relevam para os seguintes efeitos: 43
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a) Cumprimento do prazo de garantia; 43
b) Condições de aposentação ou reforma; 43
c) Determinação da taxa de bonificação; 43
d) Apuramento da pensão mínima. 43
3. Para efeitos do disposto no número anterior, consideram-se outros regimes de proteção
social, o regime geral de segurança social, os regimes especiais de segurança social, os regimes
das caixas de reforma ou previdência ainda subsistentes, o regime de segurança social
substitutivo constante de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho vigente no
setor bancário e os regimes de segurança social estrangeiros ou internacionais, desde que
confiram proteção nas eventualidades de invalidez e velhice. 43
4. Quando o cargo for exercido em regime de tempo parcial, será este considerado, só para
efeitos de inscrição na Caixa, como tempo completo. 4 43

Artigo 5.º
Quota para a aposentação
1. O subscritor contribuirá para a Caixa, em cada mês, com a quota de 6 por cento do total da
remuneração que competir ao cargo exercido, em função do tempo de serviço prestado nesse
mês. 9 15 34
2. Havendo acumulação de cargos, a quota sobre a remuneração referida no n.º 1 será devida
em relação:
a) Ao cargo a que competir remuneração mais elevada ou, se as remunerações forem de
igual montante, ao que houver determinado primeiramente a inscrição na Caixa;
b) A todos os cargos acumulados, quando a lei permita a aposentação com base neles,
simultaneamente, ou quando se trate de tempo não sobreposto.
3. A importância da quota será arredondada para número exato de escudos, por defeito, se a
fração for inferior a $50, e, por excesso, se igual ou superior.

Artigo 6.º
Incidência de quota
1. Para efeitos do presente diploma e salvo disposição especial em contrário, consideram-se
remunerações os ordenados, salários, gratificações, emolumentos, o subsídio de férias, o
subsídio de Natal e outras retribuições, certas ou acidentais, fixas ou variáveis,
correspondentes ao cargo ou cargos exercidos e não isentas de quota nos termos do n.º 2. 13
2. Estão isentos de quota os abonos provenientes de participações em multas, senhas de
presença, prémios por sugestões, trabalho extraordinário, simples inerências e outros

8/51

análogos, bem como todos os demais que, por força do presente diploma ou de lei especial,
não possam igualmente influir, em qualquer medida, na pensão de aposentação.
3. Não constituem remuneração o abono de família, as ajudas de custo, os abonos ou
subsídios de residência, de campo, de transportes, de viagens ou caminhos, para falhas, para
despesas de representação, para vestuário e outros de natureza similar.

Artigo 6.º-A
Contribuições 31 33
1. Todas as entidades, independentemente da respetiva natureza jurídica e do seu grau de
autonomia, contribuem mensalmente para a CGA, I.P., com 23,75% da remuneração sujeita a
desconto de quota dos trabalhadores abrangidos pelo regime de proteção social convergente
ao seu serviço. 38 39
2. O disposto no número anterior prevalece sobre quaisquer disposições legais, gerais ou
especiais, em contrário, com exceção das seguintes:
a) Para as entidades cujas responsabilidades com pensões foram transferidas para a CGA,
I.P., uma contribuição de montante igual à existente no âmbito do regime geral da
segurança social para as entidades empregadoras;
b) Para as entidades com pessoal relativamente ao qual a CGA, I.P., seja responsável
unicamente pelo encargo com pensões de sobrevivência, uma contribuição de 3,75% da
remuneração do respetivo pessoal sujeita a desconto de quota.
3. As contribuições mensais para a CGA, I.P., são-lhe obrigatoriamente entregues juntamente
com as quotas para a aposentação e para a pensão de sobrevivência do pessoal a que
respeitam.
4. As instituições de ensino superior e restantes entidades com autonomia administrativa e
financeira podem, para efeitos do presente artigo, utilizar os saldos de gerência de anos
anteriores, ficando, para esse efeito, dispensadas do cumprimento do artigo 25.º da Lei n.º
91/2001, de 20 de agosto, alterada pela Lei n.º 48/2004, de 24 de agosto.
5. À taxa contributiva prevista no n.º 1 para os estabelecimentos de ensino superior privado e
cooperativo e não superior particular e cooperativo cujo pessoal se encontra inscrito no
regime geral de segurança social para outras eventualidades não cobertas pela Caixa Geral de
Aposentações, I.P., é deduzida a suportada por aquelas entidades, como empregadores, no
âmbito do regime geral. 38 42
6. [Revogado.] 38 42
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Artigo 6.º-B
Base de incidência contributiva 38
1. As quotizações e contribuições para a Caixa incidem sobre a remuneração ilíquida do
subscritor tal como definida no âmbito do regime geral de segurança social dos trabalhadores
por conta de outrem.
2. A remuneração ilíquida referida no número anterior é a que corresponder ao cargo ou
função exercidos ou, nas situações em que não haja prestação de serviço, a do cargo ou função
pelo qual o subscritor estiver inscrito na Caixa.
3. O disposto nos números anteriores tem natureza imperativa, prevalecendo sobre quaisquer
outras normas, especiais ou excecionais, em contrário, com exceção das que estabelecem
limites mínimos ou máximos à base de incidência contributiva.
4. Ficam excluídos do presente artigo os subscritores cujas pensões são fixadas com base em
fórmula de cálculo diversa da prevista no artigo 5.º da Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro,
alterada pelas Leis n.os 52/2007, de 31 de agosto, e 11/2008, de 20 de fevereiro, e os
subscritores cujos direitos a pensão, garantidos através de fundos de pensões, foram
transferidos para a Caixa Geral de Aposentações, aos quais continuam a aplicar-se as
disposições dos artigos 6.º, 11.º e 48.º.

Artigo 7.º
Relação contributiva 22 27
1. No dia 19 de cada mês, a Caixa disponibiliza na sua página eletrónica, em área de acesso
reservado, relativamente aos serviços que processem remunerações sujeitas a desconto de
quota ou que contribuam para a Caixa, uma relação contributiva previsional, relativa aos
descontos de quotas e às contribuições desse mês e a outros valores que se mostrem em
dívida.
2. Compete aos serviços, até ao dia 6 do mês seguinte àquele em que a relação contributiva
previsional tenha sido disponibilizada, introduzirem-lhe as alterações necessárias e
confirmarem-na, através do código de utilizador previamente fornecido pela Caixa e de uma
palavra passe. 37
3. A relação contributiva previsional converte-se em definitiva no dia em que tenha sido
confirmada pelo serviço ou, na falta de intervenção deste, no último dia de que aquele
disponha para o fazer.

Artigo 8.º
Entrega de valores 22 27
1. Após validar as relações contributivas definitivas, a Caixa, até ao dia 7 de cada mês,
disponibiliza na sua página eletrónica, em área de acesso reservado, as seguintes informações:
37
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a) Valor global a entregar, discriminando a parte relativa a quotas, contribuição e
importâncias de outra natureza;
b) Modalidades de pagamento, a definir pelo conselho diretivo da Caixa.
2. Em função do canal de pagamento escolhido por cada entidade, é disponibilizada a
referência identificativa da entrega a efetuar.
3. Com base nos elementos referidos nos números anteriores, os serviços e entidades
entregam à Caixa, diretamente ou através da Direção-Geral do Tesouro e Finanças, o valor
correspondente à relação contributiva definitiva até ao dia 15 do mês em que aquela seja
emitida.

Artigo 9.º
Funcionamento 22 27
1. A Caixa disponibiliza a todos os serviços e entidades o apoio adequado e necessário ao
funcionamento do sistema de relação contributiva desmaterializada e põe em prática as
medidas técnicas e organizativas adequadas para proteger os respetivos dados contra a
destruição, a perda acidental, a alteração, a difusão ou o acesso não autorizados e contra
qualquer outra forma de tratamento ilícito.
2. A relação contributiva eletrónica definitiva é equiparada, para todos os efeitos legais, à
relação de descontos em suporte de papel apresentada pelo serviço ou entidade a que diga
respeito.

Artigo 10.º
Pagamento direto da quota
Os subscritores legalmente destacados para o exercício de funções a que não corresponda
remuneração ou em que esta não esteja sujeita a desconto de quotas serão admitidos a fazer
o pagamento delas diretamente à Caixa, com base na remuneração do cargo pelo qual estão
inscritos, ou a regularizar esse pagamento nos termos do n.º 1 do artigo 13.º.

Artigo 11.º
Comissão e serviço militar
1. O subscritor que, a título temporário e com prejuízo do exercício do seu cargo, passe a
prestar serviço militar ou a exercer, em regime de comissão de serviço ou requisição previsto
na lei, funções remuneradas por qualquer das entidades referidas no artigo 1.º e que relevem
para o direito à aposentação, descontará quota sobre a remuneração correspondente à nova
situação. 13
2. Salvo o caso de serviço militar, o montante da quota não poderá ser inferior ao que seria
devido pelo exercício, durante o mesmo tempo, do cargo pelo qual o subscritor estiver inscrito
na Caixa.
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3. Quando o subscritor preste serviço, nos termos do n.º 1, a entidades diversas das que no
mesmo número se referem ou exerça funções que não relevem para o direito à aposentação,
a quota continuará a incidir sobre as remunerações correspondentes ao cargo pelo qual
estiver inscrito na Caixa. 13

Artigo 12.º
Comissão no ultramar
As quotas descontadas ao subscritor que desempenhe funções na administração ultramarina,
nos termos do n.º 1 do artigo precedente, ficarão retidas nos cofres desta última para os fins
previstos nos artigos 19.º e 63.º.

Artigo 13.º
Regularização e pagamento de quotas
1. A regularização de quotas em dívida por tempo de serviço a que já correspondesse o direito
de aposentação à data em que foi prestado efetuar-se-á com base na remuneração e na quota
praticadas nessa época, com o acréscimo de juros à taxa de 4 por cento ao ano, se a falta de
oportuna inscrição for imputável ao subscritor.
2. Na mesma base serão liquidadas as quotas correspondentes a percentagens legais de
aumento do tempo de serviço prestado nas condições do número anterior.
3. Nos demais casos de contagem de tempo, as quotas que não hajam sido pagas ou que
tenham sido restituídas pela Caixa serão liquidadas, sem juros, com base na remuneração do
cargo do subscritor à data da entrada do seu requerimento e na taxa então vigente. 4 13
4. Para efeitos de reforma e de pensão de sobrevivência, os trabalhadores bancários no ativo
poderão requerer a contagem de todo o tempo de serviço militar obrigatório, aplicando-se,
para efeito de liquidação da correspondente dívida de quotas, a taxa de 2% sobre a
remuneração auferida à data do requerimento, quando esse tempo não confira direitos em
matéria de aposentação e sobrevivência no âmbito da Caixa. 14 18
5. A Caixa poderá, por si ou a pedido das instituições de crédito onde os trabalhadores
exercem a sua atividade profissional, transferir os referidos descontos para o fundo de
pensões dos bancários, cobrando, a título de compensação pela prestação de serviços, a
importância de 10% do montante a transferir, com o limite máximo de 5000$00. 18

Artigo 14.º
Isenção de quotas por tempo contado para a aposentação ultramarina
Não são devidas quotas à Caixa relativamente ao tempo de serviço anteriormente prestado
pelo subscritor à administração ultramarina e por esta contado para efeitos de aposentação.
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Artigo 15.º
Dispensa de quotas por tempo de contribuição para a Previdência
1. O subscritor poderá pedir a dispensa do pagamento de quotas pela contagem de tempo de
serviço prestado aos organismos de coordenação económica ou a outras entidades referidas
no artigo 1.º, desde que tenham sido pagas as contribuições para reforma, devidas por esse
período, à respetiva instituição de previdência social.
2. O pedido formulado nos termos do número anterior implica opção pelo regime previsto no
n.º 3 do artigo 53.º e no n.º 4 do artigo 63.º e o seu deferimento será desde logo comunicado
à instituição de previdência para oportuno cumprimento do que nesses preceitos se dispõe.

Artigo 16.º
Pagamento de quotas em dívida
1. O pagamento previsto no artigo 13.º poderá ser feito por uma só vez ou em prestações
mensais, sem acréscimos de novos juros, por meio de descontos em folha até ao máximo de
60 prestações, sendo de 500$00 o mínimo de cada prestação. 10
2. Se o pagamento referido no número anterior implicar o desconto, em cada mês, de
importância superior à da quota do subscritor, é permitido um número maior de prestações,
desde que estas sejam, pelo menos, de montante igual ao da mesma quota.
3. Na falta de declaração em contrário, feita dentro do prazo de trinta dias, a contar da
expedição pela Caixa do aviso de liquidação, entende-se que o interessado optou pelo
pagamento em prestações e pelo número máximo destas.
4. Se o interessado estiver em situação em que não receba remuneração ou não sofra
desconto de quota, fará o pagamento diretamente à Caixa, nas condições que esta fixar para
execução do estabelecido nos números anteriores.
5. A Caixa, no caso de não cumprimento do disposto no n.º 4, notificará o interessado, por
carta registada com aviso de receção, para, no prazo de trinta dias, efetuar o pagamento, sob
pena de ficar sem efeito a contagem do tempo de serviço que exceda o correspondente às
importâncias já satisfeitas e de a mesma só poder ser objeto de novo requerimento mediante
liquidação imediata do total devido.
6. O montante da prestação mínima referida no n.º 1 poderá ser alterado por despacho do
Ministro das Finanças e do Plano. 10

Artigo 17.º
Custas ou despesas a liquidar com a quota
Ao desconto de quotas ou ao seu pagamento direto acrescerá, nos termos fixados pela Caixa,
o das quantias em dívida por custas ou despesas a cargo do subscritor.
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Artigo 18.º
Desconto de encargos na pensão
1. O subscritor desligado do serviço para efeitos de aposentação e que tenha importâncias em
dívida, nos termos do artigo anterior ou por tempo de serviço que influa na respetiva pensão,
fica sujeito ao correspondente desconto na primeira pensão que lhe for abonada ou também
nas pensões seguintes até perfazer o total devido.
2. Salvo pedido de maior desconto, este não poderá exceder 6,5% da importância de cada
pensão. 10

Artigo 19.º
Parte devida a outras entidades
As quotas e indemnizações relativas a tempo de serviço levadas em conta na atribuição dos
encargos aos responsáveis, nos termos do artigo 63.º, pela aposentação pertencem às
mesmas entidades, sendo as que a Caixa arrecadar levadas em conta na atribuição dos
encargos respetivos, incluindo os mencionados no n.º 7 do artigo 63.º.

Artigo 20.º
Extinção da responsabilidade
A responsabilidade pelas importâncias referidas no artigo 18.º e pelas indemnizações
previstas no n.º 3 do artigo 57.º, que se encontrem em dívida à Caixa, cessa com a definitiva
eliminação do subscritor ou com a extinção da situação de aposentado.

Artigo 21.º
Restituição e retenção
1. Só as quantias indevidamente cobradas serão restituídas pela Caixa, acrescendo-lhes juros
à taxa de 4 por cento ao ano, desde a data do requerimento do interessado ou daquela em
que a Caixa teve conhecimento da irregularidade da cobrança.
2. As quantias inferiores a 10$00 não são restituíveis aos subscritores, nem exigíveis deste
quando a sua falta venha a verificar-se no processo de aposentação.
3. O direito à restituição prescreve no prazo de três anos, a contar da data em que o
interessado teve conhecimento dele.
4. O direito ao levantamento das importâncias cuja restituição foi autorizada prescreve no
prazo de um ano, a contar da comunicação do despacho respetivo.
5. As quotas pagas por subscritores cuja aposentação venha a efetivar-se pela administração
ultramarina ficam retidas, para os fins previstos no artigo 19.º e no n.º 7 do artigo 63.º, em
poder da Caixa ou dos serviços que as arrecadaram.
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Artigo 22.º
Eliminação do subscritor
1. Será eliminado o subscritor que, a título definitivo, cesse o exercício do seu cargo, salvo se
for investido noutro a que corresponda igualmente direito de inscrição.
2. O antigo subscritor será de novo inscrito se for readmitido em quaisquer funções públicas
previstas nos artigos 1.º e 2.º e satisfizer o disposto no artigo 4.º.

Artigo 23.º
Cadastro do subscritor
1. A Caixa manterá atualizado o cadastro de cada subscritor, dele fazendo constar as situações
funcionais do interessado, a sua posição relativamente ao pagamento de quotas e o grau de
desvalorização por acidentes de serviço ou factos equiparados.
2. Às resoluções proferidas no processo de cadastro é aplicável o disposto no n.º 2 do artigo
34.º, mas, se determinarem a não restituição de quotas ou a negação ou extinção da qualidade
de subscritor, ficam sujeitas ao regime estabelecido na alínea a) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo
101.º e no artigo 102.º.

CAPÍTULO II
Tempo de serviço

Artigo 24.º
Tempo do subscritor
1. É contado oficiosamente para a aposentação todo o tempo de serviço prestado por
subscritor da Caixa em qualquer das situações a que corresponda direito de inscrição.
2. Os contribuintes de outras entidades ou organismos cuja aposentação tenha passado a
competir à Caixa são equiparados a subscritores desta para os efeitos do n.º 1.
3. Considera-se como prestado pelo subscritor no seu quadro de origem o serviço
desempenhado em regime de comissão ou requisição previsto na lei, bem como o prestado
nos quadros de organismos internacionais, nos termos de lei especial.

Artigo 25.º
Tempo acrescido
É contado para efeitos de aposentação, por acréscimo ao tempo de subscritor:
a) O tempo de serviço que confira direito de aposentação pela administração ultramarina
ou por esta contado para tal efeito;
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b) O tempo de serviço prestado, em condições diversas das previstas no n.º 1 do artigo 1.º,
e ainda que sem remuneração, às entidades abrangidas pelo disposto no mesmo
número e, bem assim, o prestado, em qualquer situação, a organismos de coordenação
económica;
c) A percentagem de aumento de tempo de serviço especialmente fixada por lei para
funções que o subscritor exerça ou haja exercido, ou a mais elevada das percentagens
que concorram, salvo se a lei expressamente permitir a sua acumulação;
d) O tempo de serviço, anterior à vigência do presente Estatuto, prestado no domínio de
lei que o mandava contar para a aposentação.

Artigo 25.º-A
Contagem do tempo de serviço militar obrigatório 44
1. O tempo de serviço militar obrigatório e as correspondentes bonificações dos subscritores
da Caixa Geral de Aposentações, I. P., apurados em processo de contagem prévia de tempo
de serviço ou no âmbito da instrução de processo de atribuição de pensão de aposentação ou
reforma ou de pensão de sobrevivência cujo despacho seja proferido a partir de 1 de janeiro
de 2018 são contados sem encargos para o subscritor.
2. O disposto no número anterior não é aplicável às situações de passagem à aposentação ou
reforma com efeitos reportados a data anterior a 1 de janeiro de 2018, nem ao tempo de
serviço militar e correspondentes bonificações que tenha sido objeto de despacho de
contagem anterior àquela data, independentemente da situação da dívida de quotas nele
fixada.
3. As bonificações abrangidas pelo disposto no n.º 1 são apenas as relacionadas com as
condições especiais da prestação do serviço militar obrigatório, com exclusão de quaisquer
outras, nomeadamente das atribuídas por estatuto profissional do subscritor.
4. O tempo contado nos termos do presente artigo não releva para apuramento da
remuneração de referência a considerar no cálculo da pensão dos subscritores inscritos na
CGA a partir de 1 de setembro de 1993 a que seja aplicável o regime de cálculo da segurança
social.
5. A contagem do serviço militar obrigatório e das correspondentes bonificações de antigos
combatentes continua a regular-se pela legislação que lhes é especificamente aplicável.

Artigo 26.º
Tempo sem serviço e tempo parcial
1. Contar-se-á por inteiro, para eleitos de aposentação, nos termos dos artigos anteriores,
ainda que, no todo ou em parte, não corresponda a efetiva prestação de serviço:
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a) O tempo em razão do qual é atribuída remuneração, total ou parcial, ou subsídio de
tratamento, ou é autorizada, em consequência de decisão administrativa ou judicial,
reparação de qualquer montante;
b) O tempo decorrido em situação que a lei equipare à de exercício do cargo ou mande
contar para a aposentação.
2. No caso de exercício de cargo em regime de tempo parcial, será este convertido em tempo
completo através da soma das respetivas frações.

Artigo 27.º
Tempo não contável
Não será contado o tempo que a lei especialmente declare não se considerar como tempo de
serviço para efeito algum ou para o de aposentação.

Artigo 28.º
Pagamento de quotas como condição de contagem de tempo
1. Será contado apenas o tempo de serviço em relação ao qual tenham sido ou venham a ser
pagas as quotas correspondentes, sem prejuízo do disposto nos artigos 14.º e 15.º e no n.º 2
do artigo 141.º.
2. O pagamento de quotas não confere, por si só, o direito à contagem do respetivo período
de tempo.

Artigo 29.º
Pedido de contagem
1. A contagem do tempo acrescido, pelo qual não se mostrem pagas as correspondentes
quotas, depende de requerimento do subscritor.
2. O requerimento implica o pedido de pagamento das quotas e será acompanhado da
documentação necessária à contagem, aplicando-se à prova complementar o disposto no n.º
3 do artigo 86.º.
3. A junção de prova de tempo de serviço considerar-se-á como requerimento da respetiva
contagem.

Artigo 30.º
Restrição da contagem
O pedido a que se refere o artigo anterior entende-se limitado ao tempo de serviço necessário
para perfazer, no momento, o máximo relevante para a aposentação e pode o requerente
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restringi-lo a uma parcela determinada ou à que venha a julgar-se suficiente para preencher
o tempo mínimo para a mesma aposentação.

Artigo 31.º
Acumulação de cargos
O tempo de serviço prestado simultaneamente em dois ou mais cargos ou situações não é
contado cumulativamente, sem prejuízo da contagem de frações não sobrepostas de tempo
parcial.

Artigo 32.º
Manutenção do direito à contagem
1. A cessação definitiva de funções, mesmo que imposta com fundamento em infração penal
ou disciplinar, não determina a perda do direito à contagem do tempo de serviço anterior. 3
2. A amnistia e a anulação ou revogação de pena expulsiva, em consequência de recurso ou
revisão, implicam a contagem do tempo de serviço anterior à execução da pena, bem como
do tempo posterior relativamente ao qual seja reconhecido o direito à reparação de
remunerações.

Artigo 33.º
Limites da contagem
1. Na contagem final do tempo de serviço para a aposentação considerar-se-ão apenas os anos
e os meses completos de serviço. 4
2. Para os efeitos do n.º 1 contar-se-á o tempo decorrido até à data em que se verificar:
a) Qualquer dos factos previstos nos n.os 1 e 2 do artigo 43.º; 32
b) A cessação de funções, quer esta seja definitiva, quer resulte de passagem à licença
ilimitada ou a outra situação sem direito a remuneração, quando ocorra anteriormente
a qualquer dos factos a que se refere a alínea a);
c) O termo do subsídio legal de tratamento, percebido posteriormente aos mesmos factos.
3. O disposto na alínea b) do número anterior não prejudica a contagem, nos termos do artigo
25.º, do tempo de serviço prestado após a cessação de funções, desde que esta não tenha
implicado a eliminação do subscritor.
4. Quando o tempo suscetível de contagem exceder o máximo relevante para a aposentação,
devem ser considerados, para quaisquer efeitos, somente os anos de serviço mais recentes,
até perfazerem aquele máximo.
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Artigo 34.º
Processo de contagem
1. A contagem de tempo de serviço, para efeitos de inscrição ou de aposentação, pode ser
requerida pelo interessado:
a) Em processo de contagem prévia, até ser instaurado o processo de aposentação;
b) No processo de aposentação, até neste ser proferida a resolução final a que se refere o
n.º 1 do artigo 97.º.
2. As resoluções tomadas em processo de contagem prévia pela Caixa são preparatórias da
resolução final prevista no n.º 1 do artigo 97.º, podendo nesta última, ou antes dela, mediante
novas decisões das entidades que a proferiram, ser revistas nos termos da alínea a) do n.º 1
do artigo 101.º, revogadas ou reformadas com base em ilegalidade ou modificação da lei. 7

CAPÍTULO III
Direito de aposentação

Artigo 35.º
Fundamento do direito de aposentação
O direito de aposentação depende da qualidade de subscritor, sem prejuízo do disposto no
artigo 40.º.

Artigo 36.º
Formas de aposentação 20
1. A aposentação pode ser voluntária ou obrigatória.
2. A aposentação é voluntária quando tem lugar a requerimento do subscritor, nos casos em
que a lei a faculta; é obrigatória quando resulta de simples determinação da lei ou de
imposição da autoridade competente.

Artigo 37.º
Condições de aposentação *
1. A aposentação pode verificar-se, independentemente de qualquer outro requisito, quando
o subscritor contar, pelo menos, 65 anos de idade e 15 de serviço. 20
2. Há ainda lugar a aposentação quando o subscritor, tendo, pelo menos, cinco anos de
serviço: 20
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a) Seja declarado, em exame médico, absoluta e permanentemente incapaz para o
exercício das suas funções;
b) Atinja o limite de idade legalmente fixado para o exercício das suas funções;
c) Seja punido com pena expulsiva de natureza disciplinar ou, por condenação penal
definitiva, demitido ou colocado em situação equivalente, sem prejuízo do disposto nos
n.os 2 e 3 do artigo 40.º. 4
3. O Governo poderá fixar, em diploma especial, limites de idade e de tempo de serviço
inferiores aos referidos nos números anteriores, os quais prevalecerão sobre estes últimos. 4
4. O tempo de inscrição nas instituições de previdência referidas no n.º 2 do artigo 4.º, quer
anterior, quer posterior ao tempo de inscrição na Caixa, contar-se-á também para o efeito de
se considerar completado o prazo de garantia que resultar do disposto nos n. os 2 e 3 do
presente artigo.
* Ver Lei n.º 11/2014, de 6 de março.

Artigo 37.º-A
Aposentação antecipada 21 23 30 33
1. Podem requerer a aposentação antecipada, independentemente de submissão a junta
médica e sem prejuízo da aplicação do regime da pensão unificada, os subscritores da Caixa
Geral de Aposentações com, pelo menos, 55 anos de idade e que, à data em que perfaçam
esta idade, tenham completado, pelo menos, 30 anos de serviço.
2. O valor da pensão de aposentação antecipada prevista no número anterior é calculado nos
termos gerais e reduzido pela aplicação de um fator de redução determinado pela fórmula 1
- x, em que x é igual à taxa de redução do valor da pensão.
3. A taxa global de redução é o produto do número de meses de antecipação em relação à
idade normal de acesso à pensão de velhice que sucessivamente estiver estabelecida no
sistema previdencial do regime geral de segurança social pela taxa mensal de 0,5%. 42
4. [Revogado.] 40

Artigo 37.º-B
Aposentação por carreira longa 43
1. Podem requerer a aposentação, independentemente de submissão a junta médica e sem
prejuízo da aplicação do regime da pensão unificada, os subscritores da CGA com, pelo menos,
60 anos de idade e que:
a) Tendo sido inscritos na CGA ou no regime geral de segurança social em idade igual ou
inferior a 14 anos, tenham, pelo menos, 46 anos de serviço;
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b) Independentemente do momento em que tenham sido inscritos na CGA ou no regime
geral de segurança social, tenham, pelo menos, 48 anos de serviço.
2. Para efeitos do disposto no número anterior, releva apenas o tempo de exercício efetivo de
funções.
3. O valor da pensão de aposentação atribuída ao abrigo do n.º 1 é calculado nos termos
gerais, sem redução por aplicação do fator de sustentabilidade ou de penalizações por
antecipação relativamente à idade normal de acesso à pensão de velhice.
4. A modalidade de aposentação por carreira longa prevista no presente artigo não é aplicável
aos subscritores da CGA que beneficiam de regimes especiais em matéria de condições de
aposentação ou reforma ou em matéria de regras de cálculo ou atualização da pensão,
nomeadamente os profissionais abrangidos pelos Decretos-Leis n.os 3/2017 e 4/2017, de 6 de
janeiro, os magistrados e os embaixadores e ministros plenipotenciários.

Artigo 38.º
Aposentação extraordinária 20
[Revogado.]

Artigo 39.º
Aposentação voluntária*
1. A aposentação depende necessariamente de requerimento do interessado nos casos
previstos no n.º 1 do artigo 37.º e no artigo 40.º. 20
2. A aposentação pode ser requerida pelo subscritor nas hipóteses previstas na alínea a) do
n.º 2 do artigo 37.º. 20
3. No caso do n.º 1 do presente artigo, o requerimento de aposentação não terá seguimento
sem o prévio pagamento das quotas correspondentes ao tempo mínimo de 5 anos de serviço,
quando este for indispensável para a aposentação. 4
4. O pedido de aposentação pode ser apresentado com a antecedência máxima de três meses
em relação à data em que o interessado reúna todos os requisitos para a aposentação. 26 32
5. O requerente pode indicar, no pedido de aposentação, uma data posterior a considerar pela
CGA para os efeitos do n.º 1 do artigo 43.º, sendo tal indicação obrigatória nos pedidos
apresentados nos termos do número anterior. 32
6. O requerente não pode desistir do pedido de aposentação depois de proferido despacho a
reconhecer o direito a aposentação voluntária que não dependa de incapacidade, ou de
verificados os factos a que se refere o n.º 2 do artigo 43.º. 32
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7. Sem prejuízo do disposto no número anterior, se, até à data do despacho, ocorrer uma
alteração ao regime legal que seja mais favorável ao subscritor, pode este solicitar à CGA que
seja este o regime a considerar na sua aposentação. 32
8. Se o despacho do pedido de aposentação não for proferido até à data indicada pelo
subscritor como sendo aquela em que pretende aposentar-se, pode este solicitar à CGA que a
situação a considerar na sua aposentação seja a existente à data desse despacho. 32
* Ver Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro.

Artigo 40.º
Aposentação de antigo subscritor
1. A eliminação da qualidade de subscritor não extingue o direito de requerer a aposentação
nos casos previstos no n.º 1 e nas alíneas a) e b) do n.º 2 do artigo 37.º, quando a cessação
definitiva de funções ocorra após cinco anos de subscritor. 20
2. Quando a eliminação da qualidade de subscritor tiver resultado de demissão, mesmo com
expresso fundamento em infração penal ou disciplinar, a aposentação só poderá ser
concedida, a requerimento do interessado, dois anos após a aplicação da pena desde que ele
conte, pelo menos, 5 anos de serviço e observada uma das seguintes condições:
a) Seja declarado, em exame médico, absoluta e permanentemente incapaz;
b) Tenha atingido o limite de idade.
3. Se, porém, a eliminação for consequência de infração penal pela qual o ex-subscritor seja
condenado a pena superior a dois anos, a concessão da pensão de aposentação apenas poderá
ter lugar findo o cumprimento da pena, se contar 5 anos de serviço e nos termos das alíneas
a) ou b) do número anterior.

Artigo 41.º
Aposentação obrigatória por incapacidade ou por limite de idade
1. Nos casos da alínea a) do n.º 2 do artigo 37.º, a aposentação ordinária poderá também ser
promovida pelo competente órgão superior da administração pública, mediante apresentação
do subscritor a exame médico.
2. A aposentação por limite de idade, a que se refere a alínea b) do n.º 2 do artigo 37.º, será
promovida pelo serviço a que o subscritor estiver adstrito.
3. [Revogado.] 20
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Artigo 42.º
Aposentação compulsiva
1. A aposentação compulsiva é aplicada por decisão da autoridade competente, pelas
infrações disciplinares previstas na lei, ou por deliberação do Conselho de Ministros, nos casos
permitidos em lei especial.
2. A aplicação desta pena só terá lugar quando a Caixa informe que o subscritor reúne o
pressuposto do tempo de serviço exigível, nos termos do artigo 37.º, para a aposentação
ordinária. 4

Artigo 43.º
Regime da aposentação 32
1. O regime da aposentação voluntária que não dependa de verificação de incapacidade fixase com base na lei em vigor e na situação existente na data em que se profira despacho a
reconhecer o direito à aposentação. 26 38
2. Nas restantes situações, o regime da aposentação fixa-se com base na lei em vigor e na
situação existente à data em que:
a) Seja declarada a incapacidade pela competente junta médica ou homologado o parecer
desta, quando a lei especial o exija;
b) O interessado atinja o limite de idade;
c) Se profira decisão que imponha pena expulsiva ou se prefira condenação penal
definitiva da qual resulta a demissão ou que coloque o interessado em situação
equivalente.
3. O disposto no n.º 1 não prejudica os efeitos que a lei atribua, em matéria de aposentação,
a situações anteriores.
4. É irrelevante qualquer alteração de remunerações ocorrida posteriormente à data a que se
refere o n.º 2 do artigo 33.º.

Artigo 44.º
Cargo pelo qual se verifica a aposentação
1. O subscritor é aposentado pelo último cargo em que esteja inscrito na Caixa.
2. Se à função exercida pelo subscritor, fora do quadro ou da categoria a que pertença, não
corresponder direito de aposentação, esta efetivar-se-á pelo cargo de origem.
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Artigo 45.º
Concorrência de cargos
1. O subscritor com direito de aposentação por mais de um cargo deverá escolher aquele por
que pretende ser aposentado, salvo nos casos em que a lei especial faculte a aposentação
cumulativa pelos cargos simultaneamente exercidos.
2. O subscritor que tenha também direito de aposentação por cargo que exerça em regime de
comissão ou requisição poderá optar pela aposentação correspondente ao seu cargo de
origem.

CAPÍTULO IV
Pensão de aposentação

Artigo 46.º
Direito à pensão
Pela aposentação o interessado adquire o direito a uma pensão mensal vitalícia, fixada pela
Caixa, nos termos dos artigos seguintes, em função da remuneração mensal e do número de
anos e meses de serviço de subscritor, bem como, se for caso disso, do seu grau de
incapacidade. 4

Artigo 47.º
Remuneração mensal
1. Para determinar a remuneração mensal atende-se às seguintes parcelas, que respeitem ao
cargo pelo qual o subscritor é aposentado:
a) O ordenado ou outra retribuição base de caráter mensal, ou a duodécima parte da que
for estabelecida por ano ou corresponder ao número de dias de serviço anual, quando
fixada por dia ou por hora;
b) A média mensal das demais remunerações percebidas pelo subscritor nos dois últimos
anos e que devam ser consideradas nos termos do artigo seguinte.
2. Quando o período de serviço legalmente estabelecido seja inferior ao ano, o montante
global das respetivas remunerações, que hajam de converter-se em mensais para os efeitos
do presente artigo, será dividido pelo número de meses que naquele período se comporte.
3. Será havida como remuneração dos cargos exercidos em regime de tempo parcial, depois
de efetuada a conversão prevista no n.º 2 do artigo 26.º, a que corresponder ao serviço em
regime de tempo completo.
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4. As remunerações percebidas a título de participações emolumentares, qualquer que seja a
sua natureza, são em todos os casos consideradas para a aposentação, nos termos do disposto
da alínea b) do n.º 1. 13
5. Nos casos em que a média das remunerações previstas na alínea b) do n.º 1, adicionada à
remuneração estabelecida na alínea a) do mesmo número, exceda a remuneração base
legalmente fixada para o cargo de Primeiro-Ministro, será a remuneração mensal relevante
reduzida até ao limite daquela. 14

Artigo 48.º
Remunerações a considerar
As remunerações a considerar para os efeitos do artigo anterior serão as abrangidas pelo n.º
1 do artigo 6.º, com exceção das que não tiverem caráter permanente, das gratificações que
não forem de atribuição obrigatória, das remunerações complementares por serviço prestado
no ultramar e das resultantes da acumulação de outros cargos.

Artigo 49.º
Subscritores em serviço militar
No caso de aposentação por incapacidade motivada pela prestação de serviço militar, a
pensão, observado o disposto nos artigos anteriores, tem por base as remunerações
correspondentes a esse serviço, se forem superiores às do cargo pelo qual o subscritor é
aposentado. 20

Artigo 50.º
Sucessão de cargos
1. Se durante os dois últimos anos o subscritor houver exercido sucessivamente dois ou mais
cargos a que a lei em vigor à data dos factos previstos no n.º 2 do artigo 33.º atribua
remunerações diferentes, atender-se-á à média destas, na proporção do tempo de serviço em
cada cargo.
2. Quando, porém, a sucessão de cargos corresponda a acesso, previsto na lei, a lugar superior
da mesma hierarquia ou do mesmo serviço, atender-se-á somente à remuneração relativa ao
último desses cargos, qualquer que seja o tempo de permanência nele.

Artigo 51.º
Regimes especiais
1. A remuneração mensal relevante para o cálculo da pensão do subscritor que nos últimos
três anos tenha exercido cargos dirigentes em regime de comissão de serviço determina-se
pela média das remunerações correspondentes a cada um dos cargos exercidos e na
proporção do tempo de serviço neles prestado. 13
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2. As remunerações percebidas nos últimos três anos de atividade pela prestação de serviço
em diferentes regimes de trabalho, que correspondam a aumento sobre a remuneração
devida em regime de tempo completo ou integral, relevam para o cálculo da pensão na
proporção do tempo de serviço prestado em cada regime, durante o referido período. 13
3. Sem prejuízo de outros limites aplicáveis, a pensão de aposentação do subscritor sujeito ao
regime do contrato individual de trabalho determina-se pela média mensal das remunerações
sujeitas a desconto auferidas nos últimos três anos, com exclusão dos subsídios de férias e de
Natal ou prestações equivalentes. 21 23
4. A remuneração relevante para o cálculo da pensão do pessoal dos gabinetes dos órgãos de
soberania, livremente nomeados e exonerados pelos respetivos titulares, é a que corresponda
ao seu lugar de origem. 13 21 23

Artigo 52.º
Subscritores em serviço nos organismos de coordenação económica e na administração
ultramarina
1. Independentemente do preceituado no artigo anterior, o subscritor que, em regime de
comissão ou de requisição, tenha prestado continuadamente serviço nos dois últimos anos
em organismos de coordenação económica poderá optar, para o cômputo da pensão nos
termos dos artigos 47.º a 50.º, pelas remunerações auferidas nessas funções.
2. O regime estabelecido no número anterior é igualmente aplicável ao caso previsto no artigo
12.º, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 48.º quanto às remunerações
complementares por serviço prestado no ultramar.

Artigo 53.º
Cálculo da pensão
1. A pensão de aposentação é igual à 36.ª parte da remuneração mensal relevante, deduzida
da percentagem da quota para efeitos de aposentação e de pensão de sobrevivência,
multiplicada pela expressão em anos do número de meses de serviço contados para a
aposentação, com o limite máximo de 36 anos. 2 4 21 23
2. A pensão não pode, em caso algum, exceder o montante da remuneração a que se refere o
número anterior. 4 21 23
3. Concorrendo tempo de serviço nas condições previstas no artigo 15.º, a pensão será a soma
das seguintes parcelas, calculadas separadamente:
a) Uma, pela Caixa Geral de Aposentações, em função do tempo de serviço por ela contado
e a que não corresponda dispensa de pagamento de quotas;
b) Outra, pela respetiva instituição de previdência social, nos termos dos diplomas
aplicáveis. 4
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4. O tempo a que se refere o n.º 4 do artigo 37.º não influi na pensão a calcular pela Caixa..4

Artigo 54.º
Pensão de aposentação extraordinária 20
[Revogado.]

Artigo 55.º
Pensão equiparada à extraordinária 20
[Revogado.]

Artigo 56.º
Redução da pensão
No caso de aposentação compulsiva, a pensão é calculada nos termos gerais e reduzida em
4,5% do seu valor por cada ano de antecipação em relação à idade legalmente exigida para a
aposentação, com o limite de 25%. 4 25

Artigo 57.º
Deduções na pensão 4
1. Serão descontadas na pensão as importâncias em dívida referidas no artigo 18.º, bem como
as indemnizações que, por motivo da elevação geral de vencimentos, a lei estabeleça.
2. O quantitativo da pensão e dos descontos de qualquer natureza que nela hajam de fazer-se serão sempre arredondados para o número exato de escudos, por defeito, se a fração for
inferior a $50, e por excesso, se igual ou superior.
3. As pensões atribuídas pela Caixa Geral de Aposentações estão isentas de imposto do selo.

Artigo 58.º
Alteração da pensão
1. A alteração de resoluções definitivas sobre o quantitativo da pensão, nos casos em que a
lei a permita, só produzirá efeitos a partir do dia 1 do mês imediato àquele em que for
deliberada.
2. Os efeitos da alteração reportar-se-ão, todavia, à data em que a resolução anterior os
produziu, nos casos seguintes:
a) Se a alteração derivar de recursos contencioso ou hierárquico, de retificação da pensão
ou de resolução revogatória da Caixa;
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b) Se, no caso de revisão previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 101.º, a nova resolução for
proferida oficiosamente no prazo de sessenta dias, a contar da data da resolução revista
ou tiver sido requerida pelo interessado nos prazos referidos no n.º 2 do mesmo artigo;
c) Se a alteração resultar de parecer da junta médica de revisão.

Artigo 59.º
Atualização de pensões 4
A atualização das pensões será efetuada, em consequência da elevação geral dos vencimentos
do funcionalismo ou da criação de suplemento ou subsídio geral sobre os mesmos, mediante
diploma do Conselho de Ministros, sob proposta do Ministro das Finanças e do membro do
Governo que tiver a seu cargo a função pública.

Artigo 60.º
Indemnização de acidente ou facto equiparado 20
[Revogado.]

Artigo 61.º
Responsabilidade de terceiros 20
[Revogado.]

Artigo 62.º
Direitos da Caixa 20
[Revogado.]

Artigo 63.º
Atribuição dos encargos da aposentação
1. As autarquias locais e outras entidades responsáveis pela aposentação do seu pessoal
suportarão, nos termos e dentro dos limites da legislação respetiva, e proporcionalmente ao
tempo em relação ao qual essa responsabilidade exista, os encargos com as pensões de
aposentação abonadas pela Caixa.
2. Passam a ser inteiramente responsáveis pelos encargos com a aposentação do seu pessoal
subscritor da Caixa, em relação a todo o tempo de serviço que lhes tenha sido prestado, os
seguintes serviços e entidades:
a) Os que a lei qualifique de empresas públicas;
b) As províncias ultramarinas;
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c) As Câmaras Municipais de Lisboa e do Porto e os respetivos Serviços Municipalizados;
d) A Santa Casa da Misericórdia de Lisboa;
e) Os demais serviços ou entidades, dotados de receitas próprias e que reúnam condições
para suportar o encargo, a indicar em resolução do Conselho de Ministros, sob proposta
do Ministro das Finanças.
3. A responsabilidade dos serviços e entidades mencionados nos números anteriores
compreende o encargo pela aposentação do pessoal que neles se encontre em regime
previsto nos artigos 11.º, 12.º e 14.º.
4. O encargo com a parte da pensão a que se refere a alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º é
suportado pela respetiva instituição de previdência.
5. [Revogado.] 36
6. A responsabilidade prevista neste artigo não prejudica a obrigação de pagamento pelo
subscritor de quotas e indemnizações devidas nos termos do presente Estatuto.
7. Os encargos com as pensões de aposentação pelo ultramar do pessoal que tenha sido
subscritor da Caixa são suportados por esta e pelos serviços e entidades referidos nos n. os 1,
2 e 4, em função do tempo de serviço respetivo, competindo à Caixa, quando tiver arrecadado
as quotas correspondentes, a transferência para os serviços ultramarinos das importâncias
destinadas a satisfazer esses encargos.

Artigo 63.º-A
Encargos com pensões da CGA, I.P. 36
Os montantes correspondentes aos encargos com as pensões e demais prestações abonadas
pela CGA, I.P., da responsabilidade de terceiras entidades, incluindo os encargos referidos no
número anterior e os encargos do regime de pensão unificada, devem ser-lhe entregues até
ao dia 15 do mês em que tem lugar o pagamento das pensões e das prestações a que
respeitam.

Artigo 64.º
Pagamento da pensão
1. A pensão de aposentação é devida pela Caixa a partir da data em que o subscritor passa à
situação de aposentado.
2. Com exceção dos casos previstos no subsequente n.º 7, a pensão vence-se mensalmente
por inteiro no dia 1 do mês a que respeita e é paga nos serviços da Caixa mediante prova
periódica de vida. 4
3. Se o aposentado estiver impossibilitado, de modo permanente ou duradouro, de receber a
pensão, ou estiver internado em estabelecimento de assistência ou equiparado, poderá o
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conselho de administração da Caixa, não havendo interdição ou inabilitação judicial, autorizar
que as pensões sejam pagas à pessoa que superintenda na assistência ao aposentado, ou
diretamente ao referido estabelecimento, desde que, em qualquer dos casos, a respetiva
idoneidade seja atestada pela autoridade administrativa com competência para tal. 4
4. O conselho poderá mandar examinar o aposentado por médico da Caixa Nacional de
Previdência e exigir prova dos requisitos da pessoa a designar, podendo também, a todo o
tempo, determinar a substituição da que estiver designada. 4
5. O procedimento referido no n.º 3 e a substituição a que alude o n.º 4 devem ser precedidos
de assentimento expresso, dado por escrito, que só será dispensado quando o estado de
saúde mental ou psíquico do aposentado o não permitir. 4
6. A Caixa poderá tornar obrigatório o pagamento da pensão mediante crédito em conta de
depósito à ordem do beneficiário, sempre que o justifiquem as necessidades de simplificação
ou mecanização dos serviços, em condições a estabelecer por despacho do conselho de
administração. 4
7. A primeira pensão dos aposentados a que se refere o n.º 2 do artigo 73.º é devida desde a
data em que devam considerar-se desligados do serviço e o abono será sempre proporcional
aos dias que decorrerem entre aquela data e o termo do respetivo mês, passando as pensões
seguintes a obedecer às regras gerais de vencimento e cálculo. 4
8. No mês do óbito do aposentado a pensão é devida por inteiro. 4

Artigo 65.º
Suplementos à pensão
Integram-se na pensão, salvo preceito especial em contrário, os suplementos legais que a ela
acresçam.

Artigo 66.º
Habilitação de herdeiros
Os herdeiros do aposentado, no caso de falecimento deste, poderão obter a entrega das
pensões em dívida, mediante o processo de habilitação previsto para os créditos sobre a Caixa
Geral de Depósitos.

Artigo 67.º
Acumulação de pensões
A pensão de aposentação, salvo o disposto no n.º 3 do artigo 53.º, não é acumulável com
outra de natureza ou fins semelhantes, abonada por qualquer entidade com base em tempo
de serviço prestado às entidades públicas referidas no artigo 25.º e que seja suscetível de
contagem pela Caixa para efeitos de aposentação, ficando o interessado com o direito de
optar por qualquer delas.
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Artigo 68.º
Prescrição de pensões
1. As pensões de aposentação prescrevem no prazo de um ano a contar da data do
vencimento de cada uma.
2. O não recebimento das pensões durante o prazo de três anos consecutivos a contar do
vencimento da primeira implica a prescrição do direito unitário à pensão.
3. O processamento mensal dos abonos não interrompe a prescrição.

Artigo 69.º
Arquivo de documentos
1. A Caixa não é obrigada a conservar em arquivo por mais de três anos os documentos
comprovativos do pagamento das pensões ou subsídios.
2. Decorrido esse prazo, não será admitida reclamação alguma relativamente aos pagamentos
a que os mesmos documentos se referem.

Artigo 70.º
Penhora de pensões
1. As pensões só podem ser penhoradas nos termos e dentro dos limites fixados pelo Código
de Processo Civil.
2. A Caixa fará trimestralmente o depósito das importâncias descontadas em cumprimento da
penhora.

Artigo 71.º
Suspensão da pensão
O pagamento suspende-se sempre que o aposentado sofra condenação disciplinar ou penal,
nos termos do artigo 76.º e dos n.os 2 e 3 do artigo 77.º. 4

Artigo 72.º
Perda do direito à pensão
O direito à pensão extingue-se nos casos previstos no n.º 1 do artigo 82.º.
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CAPÍTULO V
Situação de aposentação

Artigo 73.º
Passagem à aposentação
1. A passagem do interessado à situação de aposentação verifica-se no dia 1 do mês seguinte
ao da publicação oficial da lista de aposentados em que se inclua o seu nome.
2. Os subscritores abrangidos por lei especial referida no n.º 3 do artigo 99.º passam à
aposentação na data em que devam considerar-se desligados do serviço. 4

Artigo 74.º
Direitos e deveres do aposentado
1. O aposentado, além de titular do direito à pensão de aposentação, continua vinculado à
função pública, conservando os títulos e a categoria do cargo que exercia e os direitos e
deveres que não dependam da situação de atividade.
2. Salvo quando de outro modo se dispuser, o regime legal relativo aos aposentados é também
aplicável aos que se encontrem desligados do serviço aguardando aposentação.

Artigo 75.º
Sustação do abono de pensão
Se na data da passagem à situação de aposentação ou à prevista no n.º 2 do artigo 99.º o
interessado estiver a cumprir pena criminal ou disciplinar que importe suspensão de
remunerações, só a partir do termo desta se iniciará o abono da respetiva pensão.

Artigo 76.º
Penas disciplinares
1. Na aplicação de penas disciplinares aos aposentados, as de multa, suspensão ou inatividade
serão substituídas pela perda da pensão de aposentação por igual tempo.
2. A pena de demissão ou equivalente determina a suspensão do abono da pensão pelo
período de três anos. 4

Artigo 77.º
Penas criminais
1. À demissão ou situação equivalente derivadas de condenação criminal definitiva é aplicável
o disposto no n.º 2 do artigo anterior.
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2. Se além da demissão referida no número anterior houver lugar à aplicação de pena superior
a três anos, a suspensão do abono manter-se-á durante o cumprimento da pena. 4
3. Acarreta a perda da pensão pelo tempo correspondente à suspensão a aplicação, por
condenação penal definitiva, das penas previstas no n.º 6 do artigo 55.º, n.º 3 do artigo 56.º e
n.º 2 do artigo 57.º, todos do Código Penal. 4

Artigo 78.º
Incompatibilidades 12 24 34
1. Os aposentados, reformados, reservistas fora de efetividade e equiparados não podem
exercer atividade profissional remunerada para quaisquer serviços da administração central,
regional e autárquica, empresas públicas, entidades públicas empresariais, entidades que
integram o sector empresarial regional e municipal e demais pessoas coletivas públicas,
exceto quando haja lei especial que o permita ou quando, por razões de interesse público
excecional, sejam autorizados pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
finanças e da Administração Pública. 40 41
2. Não podem exercer atividade profissional remunerada nos termos do número anterior: 41
a) Os aposentados e reformados que se tenham aposentado ou reformado com
fundamento em incapacidade; 40
b) Os aposentados e reformados por força de aplicação da pena disciplinar de aposentação
ou reforma compulsiva. 40
3. Consideram-se abrangidos pelo conceito de atividade profissional remunerada: 41
a) Todos os tipos de funções e de serviços, independentemente da sua duração ou
regularidade; 40 41
b) Todas as formas de contrapartida, pecuniária ou em espécie, direta ou indireta, da
atividade desenvolvida, nomeadamente todas as prestações que, total ou parcialmente,
constituem base de incidência contributiva nos termos do Código dos Regimes
Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social; 41
c) Todas as modalidades de contratos, independentemente da respetiva natureza, pública
ou privada, laboral ou de aquisição de serviços. 41
4. A decisão de autorização do exercício de funções é precedida de proposta do membro do
Governo que tenha o poder de direção, de superintendência, de tutela ou influência
dominante sobre o serviço, entidade ou empresa onde as funções devam ser exercidas, e
produz efeitos por um ano, exceto se fixar um prazo superior, em razão da natureza das
funções.
5. [Revogado.] 34
6. [Revogado.] 40
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7. Os termos a que deve obedecer a autorização de exercício de funções prevista no n.º 1
pelos aposentados com recurso a mecanismos legais de antecipação de aposentação são
estabelecidos, atento o interesse público subjacente, por portaria dos membros do Governo
responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública, sem prejuízo do disposto
nos números anteriores. B

Artigo 79.º *
Cumulação de pensão e remuneração 12 24 34
1. No período que durar o exercício das funções públicas autorizadas os aposentados,
reformados, reservistas fora de efetividade e equiparados não recebem pensão ou
remuneração de reserva ou equiparada. 40
2. Cessado o exercício de funções públicas, o pagamento da pensão ou da remuneração de
reserva ou equiparada, com valor atualizado nos termos gerais, é retomado. 40
3. Caso seja escolhida a suspensão da pensão, o pagamento da mesma é retomado, sendo
esta atualizada nos termos gerais, findo o período da suspensão.
4. O início e o termo do exercício de funções públicas são obrigatoriamente comunicados à
Caixa Geral de Aposentações, I. P. (CGA, I. P.), pelos serviços, entidades ou empresas a que se
refere o n.º 1 do artigo 78.º no prazo máximo de 10 dias a contar dos mesmos, para que a
CGA, I. P., possa suspender a pensão ou reiniciar o seu pagamento.
5. O incumprimento pontual do dever de comunicação estabelecido no número anterior
constitui o dirigente máximo do serviço, entidade ou empresa, pessoal e solidariamente
responsável, juntamente com o aposentado, pelo reembolso à CGA, I. P., das importâncias
que esta venha a abonar indevidamente em consequência daquela omissão.

Artigo 80.º
Nova aposentação e revisão da pensão
1. Se o aposentado, quer pelas províncias ultramarinas, quer pela Caixa, tiver direito de
inscrição nesta última pelo novo cargo que lhe seja permitido exercer, poderá optar pela
aposentação correspondente a esse cargo e ao tempo de serviço que nele prestar, salvo nos
casos em que a lei especial permita a acumulação das pensões.
2. Não será de considerar para cômputo da nova pensão o tempo de serviço anterior à
primeira aposentação.
3. Nos casos em que o aposentado opte por manter a primeira aposentação, haverá lugar à
revisão da pensão respetiva, a qual só pode ser requerida depois da cessação de funções a
título definitivo e é devida a partir do dia 1 do mês imediato ao da apresentação do pedido. 13
4. O montante da pensão a que se refere o número anterior é igual à pensão auferida à data
do requerimento multiplicada pelo fator resultante da divisão de todo o tempo de serviço
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prestado, até ao limite máximo de 36 anos, pelo tempo de serviço contado no cálculo da
pensão inicial. 13

Artigo 81.º
Contagem de tempo aos ex-aposentados
O regime estabelecido no n.º 2 do artigo precedente é ainda aplicável ao caso de o novo
subscritor haver estado anteriormente na situação de aposentado e esta se encontrar extinta.

Artigo 82.º
Extinção da aposentação
1. A situação de aposentado extingue-se nos casos de:
a) [Revogado.] 4
b) Renúncia ao direito à pensão;
c) Prescrição do mesmo direito;
d) Perda da nacionalidade portuguesa, quando esta for exigida para o exercício do cargo
pelo qual o interessado foi aposentado; *
e) Falecimento.
2. Os serviços a que o aposentado se encontrava adstrito deverão enviar à Caixa os
requerimentos de renúncia e comunicar-lhe imediatamente os factos extintivos da
aposentação de que tenham conhecimento.
3. Os factos previstos nas alíneas b), c) e d) do n.º 1 produzirão os mesmos efeitos da
exoneração.
4. Os conservadores do registo civil comunicarão à Caixa, nos termos do Código do Registo
Civil, o falecimento dos indivíduos acerca dos quais conste que se encontravam na situação
de aposentados.
* Alínea declarada inconstitucional com força obrigatória geral pelo Acórdão n.º 72/2002, publicado no Diário da República n.º 62, Série IA, de 2002-03-14.

Artigo 83.º
Subsídio por morte
1. As pessoas de família a cargo dos aposentados têm direito a receber, por morte destes, um
subsídio correspondente a um número de pensões igual ao dos meses de vencimento que a
lei concede por morte dos servidores no ativo, com o limite máximo de três vezes o indexante
dos apoios sociais (IAS). 36 38
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2. À concessão do subsídio é aplicável o regime fixado na lei para os subsídios por morte dos
funcionários na atividade.
3. [Revogado.] 17

CAPÍTULO VI
Processo de aposentação

Artigo 84.º
Instauração do processo
1. O processo de aposentação inicia-se com base em requerimento do interessado ou em
comunicação dos serviços de que o mesmo dependa.
2. O requerimento e a comunicação deverão conter os fundamentos da aposentação e serão
acompanhados dos documentos necessários à instrução do processo.
3. O requerimento será dirigido ao Ministro ou órgão superior da entidade pública de que o
requerente dependa e enviado à Caixa pelos respetivos serviços.

Artigo 85.º
Cadastro e contagens
Instaurado o processo de aposentação, juntar-se-lhe-á informação do que constar do cadastro
do subscritor, apensando-se os processos de contagem prévia e de cadastro que lhe digam
respeito.

Artigo 86.º
Prova das condições para a aposentação
1. O competente serviço da Caixa verificará se o interessado reúne as condições necessárias
para a aposentação.
2. Se não estiver comprovado tempo de serviço suficiente para a aposentação, ou outro tempo
útil de que haja notícia no processo, deverá exigir-se prova complementar ao requerente,
através dos serviços de que dependa, ou diretamente a estes, se a aposentação for
obrigatória.
3. Qualquer prova complementar a cargo do interessado só pode ser considerada quando
oferecida no prazo que, para o efeito, a Caixa houver fixado.
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Artigo 87.º
Prova do tempo de serviço
O tempo de serviço para efeitos de aposentação prova-se por meio de certidões ou
informações autênticas da efetividade do serviço, emitidas pelas entidades competentes.

Artigo 88.º
Suprimento da prova de tempo de serviço
1. Mostrando-se por documento autêntico a impossibilidade de obter a prova a que se refere
o artigo anterior, pode o interessado requerer a instauração de processo especial de
justificação nos serviços onde exerceu funções, indicando desde logo os períodos e as
condições em que as exerceu e foi remunerado e juntando os elementos de que dispuser.
2. Os serviços tomarão em consideração os diplomas ou atos de investidura e exoneração,
folhas de remunerações, listas de antiguidade, livros de ponto e quaisquer outros elementos
donde possa inferir-se a efetividade de exercício de funções e resolverão, a final, se este se
verificou e em que condições, emitindo certidão da resolução.
3. Tratando-se de funções exercidas em mais de um serviço, o processo poderá ser instaurado
somente no último, que solicitará dos restantes a instrução e resolução da parte que lhes diga
respeito.

Artigo 89.º
Exame médico
1. O subscritor é submetido a exame médico da Caixa nos termos dos artigos seguintes sempre
que, preenchidos os demais requisitos da aposentação, esta dependa da verificação de
incapacidade. 20 28
2. [Revogado.] 40

Artigo 90.º
Médico relator 7 28
1. O exame médico inicia-se com a intervenção de médico relator designado pela Caixa,
incumbindo-lhe preparar o processo de verificação da incapacidade e elaborar os relatórios
clínicos que sirvam de base à deliberação da junta médica.
2. São funções do médico relator, designadamente:
a) Verificar se a informação médica recebida está completa e, caso contrário, dar
conhecimento do facto ao subscritor;
b) Realizar o exame clínico ao subscritor;
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c) Promover a obtenção dos meios auxiliares de diagnóstico, bem como dos exames e
pareceres especializados que considerar necessários;
d) Articular-se diretamente com os serviços e estabelecimentos de saúde ou médicos que
tenham intervindo na situação clínica do subscritor, objeto de verificação de
incapacidade, de forma a obter os elementos necessários ao estudo da situação;
e) Elaborar um relatório circunstanciado do exame feito com base nos elementos reunidos,
organizar o processo clínico do subscritor e submetê-lo à junta médica;
f) Propor que da junta médica faça parte perito de determinada especialidade, sempre
que tal se mostre conveniente.

Artigo 91.º
Junta médica 7 28
1. A junta médica é composta por três médicos designados pela Caixa, sendo o presidente
escolhido entre eles por cooptação.
2. Compete à junta médica apreciar o processo clínico do subscritor com base nos dados
coligidos pelo médico relator e nos demais elementos de diagnóstico constantes do respetivo
processo.
3. Os pareceres da junta médica são sempre fundamentados.
4. As orientações técnicas necessárias à atividade do médico relator e ao funcionamento das
juntas médicas são asseguradas por um conselho médico, cujas composição e competências
são estabelecidas por decreto regulamentar.

Artigo 92.º
Juntas extraordinárias 28
[Revogado.]

Artigo 93.º
Encargos com a apresentação à junta 28
[Revogado.]

Artigo 94.º
Novo exame 20
[Revogado.]
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Artigo 95.º
Junta de recurso 6 28
1. O conselho diretivo da Caixa pode autorizar a realização de juntas de recurso:
a) Mediante proposta fundamentada dos serviços de que o subscritor dependa,
apresentada no prazo de 60 dias;
b) Mediante requerimento justificado do subscritor, entregue na Caixa no prazo de 60 dias
a contar de notificação do resultado do exame.
2. A junta de recurso é composta por dois médicos designados pela Caixa, que não tenham
tido anteriormente intervenção no processo, e por um médico designado pelo requerente, o
qual, não sendo designado no prazo que para o efeito for fixado pelo conselho diretivo da
Caixa, é substituído por um médico designado pela administração regional de saúde
territorialmente competente.
3. Compete à junta de recurso apreciar as decisões das juntas médicas relativas à situação dos
subscritores.
4. Os pareceres da junta de recurso são sempre fundamentados.
5. Pela realização da junta de recurso é devida uma taxa, em montante a definir por portaria
do ministro responsável pela área das finanças, a pagar pelo requerente, sempre que a decisão
lhe seja desfavorável.

Artigo 96.º
Elementos médicos complementares 28
[Revogado.]

Artigo 97.º
Resolução final
1. Concluída a instrução do processo, a administração da Caixa, se julgar verificadas as
condições necessárias, proferirá resolução final sobre o direito à pensão de aposentação e
sobre o montante desta, regulando definitivamente a situação do interessado.
2. Suscitando-se dúvidas sobre matéria que possa influir no montante da pensão, a Caixa fixará
provisoriamente as bases do seu cálculo, em conformidade com os dados já apurados e sem
prejuízo da sua retificação em resolução final, uma vez completada a instrução do processo.
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Artigo 98.º
Sustação da resolução
Não serão proferidas as resoluções a que se refere o artigo precedente enquanto o subscritor
estiver preventivamente suspenso ou afastado do exercício de funções.

Artigo 99.º
Termo do serviço
1. As resoluções a que se refere o artigo 97.º serão desde logo comunicadas aos serviços onde
o subscritor exerça funções.
2. O subscritor considera-se desligado do serviço a partir do dia 1 do mês seguinte àquele em
que seja comunicada a resolução da Caixa, ficando a aguardar aposentação até ao fim do mês
em que seja divulgada a lista dos aposentados com a inclusão do seu nome. 27
3. Salvo o disposto em lei especial, o subscritor desligado do serviço abre vaga e fica com
direito a receber, pela verba destinada ao pessoal fora do serviço aguardando aposentação,
pensão transitória de aposentação, fixada de harmonia com a comunicação da Caixa, a partir
do dia em que for desligado do serviço. 4

Artigo 100.º
Divulgação da aposentação 4 27
1. Concedida a aposentação e fixada a pensão definitiva, inscreve-se o interessado na lista de
aposentados a publicar na 2.ª série do Diário da República entre os dias 5 e 10 de cada mês,
sem prejuízo da sua divulgação na página eletrónica da Caixa, através de ligação para o
documento publicado.
2. A mudança de situação resultante do disposto no n.º 3 do artigo 99.º, bem como da
aplicação de lei especial naquele referida, é divulgada da mesma forma.
3. Na publicitação a que se referem os números anteriores indica-se o montante global da
pensão.

Artigo 101.º
Revisão das resoluções
1. As resoluções finais podem, oficiosamente ou mediante requerimento, ser objeto de
revisão quando, por facto não imputável ao interessado, tenha havido falta de apresentação,
em devido tempo, de elementos de prova relevantes. 20
2. Os prazos para o interessado requerer a revisão nos casos da alínea a) do número anterior
são os referidos no n.º 1 do artigo 104.º.

40/51

Artigo 102.º
Revogação e retificação das resoluções
Sem prejuízo do disposto nos artigos 101.º e 103.º, as resoluções finais só podem ser
revogadas ou reformadas por ilegalidade, ou retificadas por erro de escrita ou de cálculo, nos
termos gerais de direito.

Artigo 103.º
Recursos 7
De quaisquer resoluções definitivas e executórias da administração da Caixa, ou tomadas por
delegação sua, haverá recurso contencioso, nos termos gerais.

Artigo 104.º
Interposição do recurso gracioso 7
[Revogado.]

Artigo 105.º
Não seguimento do recurso 7
[Revogado.]

Artigo 106.º
Reparação e sustentação da resolução 7
[Revogado.]

Artigo 107.º
Custas do recurso 7
[Revogado.]

Artigo 108.º
Competência para as resoluções 7
1. Salvo o disposto nos números seguintes, as resoluções da Caixa Geral de Aposentações
serão tomadas por 2 administradores.
2. A intervenção do conselho de administração será, todavia, obrigatória nos casos seguintes:
a) Se disposição especial o exigir;
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b) Se o próprio conselho o determinar;
c) Se os 2 administradores não chegarem a acordo ou qualquer deles entender que o caso
merece ser submetido ao conselho.
3. Podem, porém, os 2 administradores designados para efeitos do n.º 1 delegar os respetivos
poderes nos diretores, diretores-adjuntos ou subdiretores.
4. Os atos que estabeleçam as delegações deverão especificar as matérias ou poderes neles
abrangidos e serão publicados no Diário da República.
5. A entidade delegada deverá mencionar essa qualidade nos atos que pratique no uso da
delegação.
6. As delegações de competência são revogáveis a todo o tempo, caducam com a substituição
do delegante, salvo no caso de impedimento temporário, e não prejudicam o direito de
avocação.
7. Os despachos de caráter preparatório podem ser proferidos pelos chefes de serviço, sem
prejuízo do direito de avocação pelos diretores e subdiretores.
8. Os despachos de mero expediente podem ser proferidos pelos chefes de secção.

Artigo 108.º-A
Recurso hierárquico 7 28
[Revogado.]

Artigo 109.º
Notificação 7
1. O interessado será notificado das resoluções preparatórias ou definitivas da Caixa.
2. As notificações previstas no número anterior e quaisquer comunicações ao interessado
serão feitas através do serviço a que o mesmo pertença, se estiver na efetividade.

Artigo 110.º
Consulta do processo 7
Os processos podem ser consultados por advogado com procuração do interessado, durante
o prazo para o recurso hierárquico necessário ou para o recurso contencioso.
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Artigo 111.º
Processos que não sejam de aposentação
1. Regem-se igualmente pelas disposições relativas ao processo de aposentação, na parte
aplicável, os demais processos cuja resolução seja da competência da Caixa Geral de
Aposentações.
2. O disposto neste capítulo não é aplicável à impugnação de resoluções tomadas pelas
instituições de previdência social para os fins da alínea b) do n.º 3 do artigo 53.º.

PARTE II
Regimes especiais

CAPÍTULO I
Reforma de militares

Artigo 112.º
Âmbito e regime
1. Designa-se por reforma a aposentação do pessoal militar do Exército, da Armada, da Força
Aérea, da Guarda Fiscal e Guarda Nacional Republicana, bem como a do pessoal civil
equiparado por lei especial ao militar para efeitos de reforma. 1
2. Considera-se equiparado ao pessoal militar referido no número anterior o pessoal da Polícia
de Segurança Pública. 1
3. À matéria de reforma é aplicável o regime geral das aposentações em tudo o que não for
contrariado por disposição especial do presente capítulo. 1

Artigo 113.º
Inscrição de militares
1. Será inscrito na Caixa o pessoal referido no artigo anterior, com exceção do que se encontre
a prestar serviço militar obrigatório, nos termos da lei do serviço militar, e dos capelães
militares eventuais.
2. Na reforma dos capelães militares titulares atender-se-á ao disposto em lei especial.
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Artigo 114.º
Subscritores na reserva
Aos subscritores que passem a receber pensão de reserva continua a ser feito em folha o
desconto de quotas para a Caixa sobre o quantitativo da mesma pensão, salvo o disposto no
n.º 2 do artigo 117.º.

Artigo 115.º
Tempo sem serviço
Contar-se-á para a reforma, mediante a liquidação das quotas respetivas:
a) Como tempo de subscritor, aquele em que o militar, reintegrado por revisão de processo
disciplinar, esteve compulsivamente afastado do serviço;
b) Aos oficiais médicos, veterinários e farmacêuticos e outros recrutados por exigência
legal entre diplomados com curso superior para os quadros permanentes das forças
armadas, como acréscimo ao tempo de subscritor, o tempo de duração normal dos
respetivos cursos de ensino superior, desde que completem, para efeitos de reforma,
quinze anos de serviço ativo no respetivo quadro.

Artigo 116.º
Resoluções sobre contagem de tempo
As resoluções sobre contagem de tempo acrescido dos subscritores militares, bem como a
forma de desconto das respetivas quotas, serão comunicadas pela Caixa às competentes
autoridades militares.

Artigo 117.º
Tempo de serviço na reserva
1. Aos militares que, na situação de reserva, prestem serviço em comissão militar ou civil, com
pagamento de quotas à Caixa sobre a remuneração auferida, é também contado para a
reforma cada ano completo suscetível de influir na melhoria da respetiva pensão de reserva.
2. No caso de exercício de cargo previsto no artigo 122.º, a que corresponda remuneração de
montante superior ao da pensão de reserva, a quota devida incidirá apenas sobre essa
remuneração.

Artigo 118.º
Casos de reforma 19 20 40
[Revogado.]
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Artigo 119.º
Exame médico 19 20
[Revogado.]

Artigo 120.º
Passagem da reserva à reforma
1. Na reforma de militares que transitem da situação de reserva, e não reúnam as condições
legais para a atualização automática das respetivas pensões de reserva ou não hajam
completado os requisitos fixados na lei para a revisão dessas pensões, a remuneração a
considerar para os efeitos do artigo 43.º é a que se encontrar estabelecida à data da passagem
à reserva, salvo o disposto no n.º 3 do presente artigo. Na determinação da pensão de
reforma, aquela remuneração será acrescida das últimas diuturnidades vigentes para os
militares de igual posto, graduação e quadro do ativo, observando-se ainda as normas
estabelecidas para a generalidade dos subscritores da Caixa. 3
2. Nos restantes casos, as pensões de reforma serão calculadas nos termos que estiverem
estipulados para o cálculo de pensões de reserva e demais legislação aplicável. 3
3. O disposto no número anterior não prejudica a opção pela pensão correspondente à
remuneração dos cargos mencionados no artigo 122.º ou à média decenal prevista no artigo
51.º, desde que se verifiquem as condições exigidas por um ou outro destes preceitos.
4. Os factos anteriores à concessão da pensão de reserva não podem ser considerados para a
reforma, se não constarem do processo de passagem à reserva, salvo o caso de contagem de
tempo de serviço acrescido ao de subscritor.

Artigo 121.º
Base do cálculo da pensão
1. Sem prejuízo do disposto no artigo 51.º, o cálculo da pensão de reforma tem por base as
remunerações de caráter permanente referidas nos artigos 47.º e 48.º, que correspondam ao
último posto no ativo.
2. Consideram-se abrangidas nas remunerações a que se refere o n.º 1 as gratificações de
serviço de imersão e de serviço de mergulhador recebidas pelo pessoal especializado que
tenha servido, respetivamente, nas guarnições dos submarinos ou como mergulhador da
Armada, as quais serão tomadas nos quantitativos correspondentes ao último posto em que
esse serviço tenha sido prestado, com redução a 80%, arredondada para a centena de escudos
imediatamente superior, no caso da gratificação do serviço de imersão. 5
3. Para o pessoal especializado que tenha servido na Marinha, no Exército e na Força Aérea, à
pensão calculada nos termos do n.º 1 será adicionada uma parcela de montante igual à 36.ª
parte do montante da gratificação de serviço aéreo, do suplemento de serviço aéreo, da
gratificação de serviço para-quedista ou do suplemento de serviço aerotransportado, no
quantitativo correspondente ao último posto em que esse serviço foi prestado, multiplicado
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pela expressão em anos do número de meses de serviço, incluindo as percentagens legais de
aumento, em que foi exercida a atividade inerente ao abono dessa gratificação ou
suplemento, considerando-se esse tempo até ao limite de 36 anos e a gratificação ou
suplemento até ao quantitativo correspondente ao menor valor atribuído a oficial-general na
efetividade de serviço. 5 16

Artigo 122.º
Pensão com base em outro cargo
O militar dos quadros permanentes que esteja a exercer continuadamente, nos últimos dois
anos, cargo considerado de comissão normal pela legislação militar ou, a título definitivo,
cargo civil poderá optar pela pensão de reforma que corresponda à remuneração permanente
de qualquer desses cargos, desde que os mesmos confiram direito de aposentação.

Artigo 123.º
Remunerações mínimas 8 20
[Revogado.]

Artigo 124.º
Redução da pensão
A pensão será reduzida de acordo com o disposto no artigo 56.º somente no caso de mudança
de situação imposta nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 118.º.

Artigo 125.º
Separação de serviço
Os militares separados do serviço estão sujeitos às restrições estabelecidas pelas leis militares
para essa situação.

Artigo 126.º
Pensão transitória
A pensão transitória de reforma a que se refere o artigo 99.º será paga, a partir da data do
facto que a determina, pela verba por que é abonado o militar, independentemente da
comunicação prevista no mesmo artigo.
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CAPÍTULO II
Pensão de invalidez de militares

Artigo 127.º
Fundamento da pensão 20
[Revogado.]

Artigo 128.º
Fixação da pensão 8 20
[Revogado.]

Artigo 129.º
Processo 20
[Revogado.]

Artigo 130.º
Pagamento da pensão 20
[Revogado.]

Artigo 131.º
Situação do beneficiário 20
[Revogado.]

PARTE III
Disposições finais e transitórias

Artigo 132.º
Vigência e aplicação do Estatuto
1. O presente Estatuto entra em vigor em 1 de janeiro de 1973 e é aplicável, sem prejuízo do
disposto no artigo 43.º, aos processos pendentes.
2. No caso de alteração de prazos em curso, observar-se-á o disposto na lei civil.
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Artigo 133.º
Subsistência de resoluções
1. Não são prejudicadas pelo disposto neste diploma as resoluções através das quais a Caixa
haja reconhecido direitos de inscrição ao abrigo do Decreto-Lei n.º 46.307, de 27 de abril de
1965, e bem assim as liquidações de quotas, juros, indemnizações e outros encargos já
descontados em folha pelos serviços competentes ou que tenham sido objeto de resolução
da mesma Caixa embora não esteja ainda iniciado o respetivo pagamento.
2. Subsiste igualmente inscrição dos subscritores exonerados dos seus cargos, que se haja
mantido por virtude do disposto no artigo 187.º do Decreto-Lei n.º 35.108, de 7 de novembro
do 1945.

Artigo 134.º
Subsistência da quota anterior
A quota dos subscritores inscritos anteriormente a 1 de outubro de 1954 mantém-se em 5 por
cento, se a sua remuneração base não excede 1.200$00 por mês.

Artigo 135.º
Quota anterior de militares na reserva
Os militares na situação de reserva continuam sujeitos ao desconto, quando devido, da quota
de 4 por cento, relativamente ao tempo de serviço anterior à data da elevação dessa taxa, se
a respetiva pensão tiver sido definitivamente fixada antes da mesma data.

Artigo 136.º
Acréscimo à pensão de reforma
1. A pensão de reforma é acrescida de 0,14 por cento relativamente a cada período de trinta
dias de serviço prestado em campanha ou no ultramar, até à data em que foi imposta a
obrigação legal de desconto de quotas para a Caixa.
2. O acréscimo não excederá, todavia, 25% da remuneração considerada para o cálculo da
pensão e o total desta não poderá ultrapassar o montante da que caberia ao subscritor com
base em 36 anos de serviço. 4

Artigo 137.º
Abono dos aposentados em serviço
O disposto no artigo 79.º não prejudica o regime de abonos dos aposentados que à data da
entrada em vigor do presente diploma já se encontram em exercício de funções.
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Artigo 138.º
Dedução no pagamento de obras públicas 29
[Revogado.]

Artigo 139.º
Contribuição do Estado para a Caixa
O Estado contribuirá anualmente para a Caixa Geral de Aposentações com a quantia
necessária para assegurar o equilíbrio financeiro da instituição, inscrevendo a verba respetiva
no orçamento de despesa do Ministério das Finanças.

Artigo 140.º
Dívidas dos corpos administrativos
As dívidas dos corpos administrativos à Caixa Geral de Aposentações, quando não sejam
satisfeitas voluntariamente, serão cobradas, a requisição da mesma Caixa, através da DireçãoGeral da Fazenda Pública, por meio de desconto nas percentagens adicionais às contribuições
e impostos do Estado.

Artigo 141.º
Legislação revogada
1. Ficam revogados, a partir da data da entrada em vigor do presente estatuto:
a) O Decreto n.º 16.669, de 27 de março de 1929; o Decreto n.º 19.468, de 16 de março de
1931; o Decreto n.º 21.890, de 22 de novembro de 1932, com exceção do corpo do
artigo 1.º, das alíneas a) e b) do artigo 2.º e do artigo 3.º; o Decreto-Lei n.º 24.824, de
29 de dezembro de 1934; o Decreto-Lei n.º 25.866, de 21 de setembro de 1935; o
Decreto-Lei n.º 26.503, de 6 de abril de 1936; o Decreto n.º 26.880, de 13 de agosto de
1936; o Decreto-Lei n.º 27.586, de 18 de março de 1937; o Decreto-Lei n.º 30.913, de 23
de novembro de 1940; o Decreto-Lei n.º 31.672, de 22 de novembro de 1941; o DecretoLei n.º 32.691, de 20 de fevereiro de 1943, com exceção dos artigos 20.º e seu § 2.º,
21.º, 22.º, na parte relativa ao Montepio dos Servidores do Estado, 24.º e seguintes; o
Decreto-Lei n.º 33.477, de 30 de dezembro de 1943; o Decreto-Lei n.º 33.540, de 21 de
fevereiro de 1944; o Decreto-Lei n.º 36.610, de 24 de novembro de 1947, com exceção
do artigo 13.º, na parte relativa ao Montepio dos Servidores do Estado, do corpo do
artigo 17.º e dos artigos 18.º, 22.º, na parte respeitante ao mesmo Montepio, 25.º e
26.º; o Decreto-Lei n.º 37.618, de 17 de novembro de 1949; o Decreto-Lei n.º 38.385,
de 8 de agosto de 1951; os artigos 12.º o 13.º do Decreto-Lei n.º 38.523, de 23 de
novembro de 1951; o Decreto-Lei n.º 39.843, de 7 de outubro do 1954, com exceção do
artigo 5.º, do n.º 3 do artigo 6.º e dos artigos 7.º e 10.º; o Decreto-Lei n.º 41.387, de 22
de novembro de 1957; o artigo 1.º do Decreto-Lei n.º 42.880, de 21 de março de 1960,
na parte respeitante ao pessoal que seja subscritor da Caixa; o Decreto-Lei n.º 45.684,
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de 27 de abril de 1964, com exceção do artigo 4.º e seu § 2.º e artigos seguintes; o
Decreto-Lei n.º 46.046, de 27 de novembro de 1964;
b) As leis gerais e especiais anteriores sobre as matérias abrangidas pelas disposições deste
Estatuto, com ressalva da legislação especial a que nas mesmas disposições se faça
referência.
2. Mantêm-se em vigor os preceitos especiais sobre a aplicação sucessiva de diferentes
regimes de aposentação, nomeadamente quanto à contagem de tempo de serviço, à dispensa
do pagamento das respetivas quotas e ao regime decorrente da responsabilidade e das
autarquias locais e outras entidades por encargos com a aposentação do seu pessoal.

Artigo 142.º
Modificações ao Estatuto
1. As disposições que de futuro se publicarem sobre matéria abrangida no presente Estatuto
deverão, depois de ouvida a administração da Caixa, ser nele inseridas no lugar próprio, por
substituição, supressão ou adicionamento dos respetivos preceitos.
2. As taxas mencionadas no n.º 1 do artigo 93.º, no n.º 2 do artigo 95.º, no n.º 3 do artigo
104.º e no n.º 2 do artigo 107.º poderão ser revistas mediante portaria do Ministro das
Finanças.

Artigo 143.º
Resolução genérica de dúvidas
Compete ao Ministro das Finanças, ouvida a administração da Caixa ou mediante proposta
fundamentada desta, resolver, por despacho genérico, as dúvidas que se suscitarem na
aplicação do presente diploma ou de quaisquer preceitos legais sobre matéria de
aposentações.

*

O Decreto-Lei n.º 498/72, de 9 de dezembro, que aprovou o Estatuto da Aposentação, foi alterado pelos
seguintes diplomas:
1

Decreto-Lei n.º 508/75, de 20 de setembro;

2

Decreto-Lei n.º 341/77, de 19 de agosto;

3

Decreto-Lei n.º 543/77, de 31 de dezembro;

4

Decreto-Lei n.º 191-A/79, de 25 de junho;

5

Decreto-Lei n.º 75/83, de 8 de fevereiro;

6

Decreto-Lei n.º 101/83, de 18 de fevereiro;

7

Decreto-Lei n.º 214/83, de 25 de maio;

8

Decreto-Lei n.º 182/84, de 28 de maio;

9

Decreto-Lei n.º 40-A/85, de 11 de fevereiro;

10

Decreto-Lei n.º 198/85, de 25 de junho;
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11

Decreto-Lei n.º 20-A/86, de 13 de fevereiro;

12

Decreto-Lei n.º 215/87, de 29 de maio;

13

Lei n.º 30-C/92, de 28 de dezembro;

14

Lei n.º 75/93, de 20 de dezembro;

15

Decreto-Lei n.º 78/94, de 9 de março;

16

Decreto-Lei n.º 180/94, de 29 de junho;

17

Decreto-Lei n.º 223/95, de 8 de setembro;

18

Decreto-Lei n.º 28/97, de 23 de janeiro;

19

Decreto-Lei n.º 241/98, de 7 de agosto;

20

Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de novembro;

21

Lei n.º 32-B/2002, de 30 de dezembro;

22

Decreto-Lei n.º 8/2003, de 18 de janeiro;

23

Lei n.º 1/2004, de 15 de janeiro;

24

Decreto-Lei n.º 179/2005, de 2 de novembro;

25

Lei n.º 60/2005, de 29 de dezembro;

26

Lei n.º 52/2007, de 31 de agosto;

27

Decreto-Lei n.º 309/2007, de 7 de setembro;

28

Decreto-Lei n.º 377/2007, de 9 de novembro;

29

Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro;

30

Lei n.º 11/2008, de 20 de fevereiro;

31

Lei n.º 64-A/2008, de 31 de dezembro;

32

Decreto-Lei n.º 238/2009, de 16 de setembro;

33

Lei n.º 3-B/2010, de 28 de abril;

34

Decreto-Lei n.º 137/2010, de 28 de dezembro;

35

Decreto-Lei n.º 29-A/2011, de 1 de março;

36

Lei n.º 64-B/2011, de 30 de dezembro;

37

Decreto-Lei n.º 32/2012, de 13 de fevereiro;

38

Lei n.º 66-B/2012, de 31 de dezembro;

39

Lei n.º 83-C/2013, de 31 de dezembro;

40

Lei n.º 11/2014, de 6 de março;

41

Lei n.º 75-A/2014, de 30 de setembro;

42

Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro;

43

Decreto-Lei n.º 126-B/2017, de 6 de outubro;

44

Decreto-Lei n.º 33/2018, de 15 de maio;

e regulamentado por estes diplomas:
A

Despacho Normativo n.º 5/2006, de 30 de janeiro;

B

Portaria n.º 159/2011, de 15 de abril.
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ANEXO

(a que se refere o n.º 2 do artigo 4.º do Regulamento)

1. Conteúdos comuns às áreas funcionais de controlo e
auditoria aos serviços e organismos dependentes ou sob a
tutela do membro do governo responsável pela área da cultura e da proteção do direito de autor, dos direitos conexos
e dos recintos e espetáculos de natureza artística:
1.1 A Administração Pública e a atividade administrativa
1.1.1 Princípios constitucionais e gerais que regem a
atividade administrativa;
1.1.2 O Código do Procedimento Administrativo;
1.1.3 O princípio do contraditório;
1.1.4 A Administração financeira do Estado;
1.1.5 O procedimento disciplinar comum e especial;
1.1.6 Planos de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas.
1.2 O regime jurídico dos trabalhadores em funções
públicas
1.2.1 Os regimes de vínculos, carreiras e remunerações
dos trabalhadores em funções públicas;
1.2.2 A carreira especial de inspeção;
1.2.3 Os regimes de férias, faltas e licenças;
1.2.4 Duração e organização do tempo de trabalho;
1.2.5 Direitos e deveres gerais dos trabalhadores em
funções públicas;
1.2.6 Prerrogativas de autoridade e deveres especiais
dos trabalhadores da carreira especial de inspeção;
1.2.7 Ética e deontologia na Administração Pública e
na atividade de inspeção;
1.2.8 Código de ética e normas de conduta da IGAC.
2. Conteúdos específicos da área funcional de controlo
e auditoria aos serviços e organismos dependentes ou sob
a tutela do membro do governo responsável pela área da
cultura:
2.1 Contextualização do meio de atuação
2.1.1 O controlo da administração financeira do Estado,
interno e externo;
2.1.2 O Sistema de controlo interno da administração
financeira do Estado (SCI): estrutura e níveis de controlo;
2.1.3 O Conselho Coordenador do SCI: composição,
funcionamento e atividade;
2.1.4 A IGAC: atribuições e competências;
2.1.5 A IGAC no contexto do SCI;
2.1.6 O universo sob a tutela ou superintendência do
membro do governo responsável pela Cultura como universo objeto de intervenção da IGAC: agentes, órgãos, serviços e demais entidades de natureza pública e privada.
2.2 As normas e práticas de auditoria
2.2.1 As normas e boas práticas de auditoria;
2.2.2 Normas internacionais de auditoria;
2.2.3 O enquadramento legal da atividade de inspeção
e auditoria;
2.2.4 O Manual de auditoria do SCI;
2.2.5 O regulamento de inspeção da IGAC;
2.2.6 Procedimentos de auditoria;
2.2.7 Tipologia e fases de auditoria;
2.2.8 Ferramentas e instrumentos de apoio;
2.2.9 O Sistema de informação da atividade de auditoria.
3. Conteúdos específicos da área funcional de proteção
do direito de autor, dos direitos conexos e dos recintos e
espetáculos de natureza artística:

3.1 Contextualização do meio de atuação
3.1.1 A IGAC enquanto entidade de supervisão setorial;
3.1.2 A gestão coletiva de direitos de autor e conexos:
– Novos meios de comunicação e formas de exploração;
– A cópia privada;
– A lei do comércio eletrónico e a supervisão setorial.
3.1.3 A defesa da propriedade intelectual no ambiente
digital;
3.1.4 A supervisão e controlo das quantidades de fonogramas e videogramas fabricados e duplicados em Portugal
e da sua relação com as importações, fabrico e venda de
suportes materiais a eles destinados;
3.1.5 A proteção e defesa da Propriedade Intelectual nos
espetáculos de natureza artística.
3.2 Propriedade Intelectual
3.2.1 O direito de autor e os direitos conexos;
3.2.2 Áreas de proteção da Propriedade Intelectual;
3.2.3 Violação e defesa do direito de autor e dos direitos
conexos:
– Usurpação, contrafação, exibição e execução pública;
– Penalidades, crime e contraordenações;
– Apreensão e perda dos objetos relacionados com a
prática do crime.
3.2.4 Direito de autor e direitos conexos:
– Tutela administrativa;
– Tutela penal;
– Autos, inquérito e prova pericial nas áreas de direitos
de autor e conexos.
3.2.5 Lei do cibercrime.
3.3 Legislação sobre os espetáculos de natureza artística
3.3.1 Atividade cinematográfica, videográfica e multimédia;
3.3.2 Atividade teatral;
3.3.3 Atividade fonográfica;
3.3.4 Classificação etária e proteção de menores;
3.3.5 Regulamento do espetáculo tauromáquico;
3.3.6 Espetáculos de natureza artística: recintos, promotores, registos e licenças.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA
Decreto-Lei n.º 4/2015
de 7 de janeiro

1 — O Código do Procedimento Administrativo foi
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, tendo sido revisto pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de
janeiro. Desde 1996, nunca mais foi objeto de revisão.
No entanto, essa revisão foi-se tornando necessária à
medida que o tempo passava. Por um lado, alguns preceitos do Código revelavam uma desconformidade com
alterações entretanto trazidas ao texto constitucional e ao
direito ordinário. Por outro lado, novas exigências que
neste intervalo de tempo foram colocadas à Administração
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Pública e, mais do que isso, ao exercício da função administrativa, e a alteração do quadro em que esta última era
exercida, por força da lei e do direito da União Europeia,
impunham que essas exigências tivessem correspondência
no texto do Código.
Além disso, a experiência acumulada ao longo de mais
de 20 anos de aplicação do Código e a vasta doutrina e jurisprudência entretanto formadas em torno de matérias nele
reguladas forneciam contributos para o enriquecimento do
Código que, na sua revisão, não podiam ser ignorados.
Por fim, o direito comparado sugeria algumas soluções que nesta matéria podiam ser úteis à ordem jurídica
portuguesa.
Foi por todas estas razões que se procedeu à elaboração
do presente diploma.
2 — Para o efeito, foi constituída uma comissão de especialistas, que preparou um anteprojeto de revisão. Esse anteprojeto foi submetido a discussão pública, que se revelou
extremamente rica, com ampla participação de interessados
dos mais diversos setores, desde a Administração Pública
às universidades, passando por advogados e magistrados.
A mesma comissão incorporou depois, no projeto final,
muitas sugestões que resultaram desse debate.
Contudo, o projeto final revelou uma profunda transformação do Código do Procedimento Administrativo em
vigor.
Assim, o Governo, constatando tal transformação, e
apesar de reconhecer que o projeto não efetuou um corte
radical com o Código do Procedimento Administrativo
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, entendeu que as soluções propostas para institutos
tão importantes no direito administrativo, como sejam
o regulamento e o ato administrativo, eram de tal forma
inovatórias que se estava perante um novo Código.
A estas soluções inovatórias acrescem outras propostas
que irão transformar profundamente o modo de funcionamento da Administração Pública nas suas relações com os
cidadãos, como é o caso do novo regime das conferências
procedimentais, pelo que, em face de tudo isto, se justifica
que o projeto de revisão do anterior Código do Procedimento Administrativo seja agora assumido pelo Governo
como constituindo um novo Código.
Por isso, estando o Governo a transformar a relação
entre cidadãos e Administração num exercício de responsabilidades, à semelhança do sucedido com o Código de
Processo Civil, que incute uma matriz muito diferente da
instalada até hoje, das quais se realçam o dever de boa
gestão, a realização das conferências procedimentais e a
responsabilidade pelo incumprimento de prazos, bem como
os códigos de conduta, justifica-se plenamente que esta
transformação seja assumida através de um novo Código
do Procedimento Administrativo.
O novo Código do Procedimento Administrativo é o
resultado de todos os contributos da discussão atrás referida. Na sua elaboração foram, entretanto, também levados
em conta os contributos da doutrina e da jurisprudência
portuguesas, assim como do direito comparado, designadamente, da Alemanha, da Itália e da Espanha, e do direito
da União Europeia.
3 — Na parte I do novo Código, sentiu-se a necessidade
de introduzir alterações, tanto no domínio das definições,
como no do âmbito de aplicação do Código. Não compete
a um texto legislativo dar definições, a não ser com o
objetivo de facilitar a interpretação e a aplicação das normas e dos institutos que ele contém. Assim se procedeu,

desde logo, no artigo 1.º Este artigo, tal, aliás, como na
redação prevista no artigo 1.º do anterior Código, reveste
uma natureza vestibular, procurando esclarecer de que
matérias se ocupa o Código. Contribui, assim, também
para a definição do seu âmbito objetivo de aplicação, que
a leitura do subsequente articulado permitirá compreender
de modo mais preciso.
4 — Também relativamente ao anterior Código, o artigo 2.º sofreu modificações. Tal como na redação anterior,
ele ocupa-se do âmbito de aplicação do Código, dando
particular relevo aos destinatários das suas normas. Nesta
matéria, de formulação difícil, procurou introduzir-se maior
clareza e precisão, alterando a sequência dos preceitos e
também o seu conteúdo.
Assim, começa-se, no n.º 1, por deixar claro que as
disposições do Código respeitantes aos princípios gerais,
ao procedimento e à atividade administrativa não são apenas aplicáveis à Administração Pública, mas à conduta de
quaisquer entidades, independentemente da sua natureza,
que exerçam a função administrativa.
Clarifica-se, depois, no n.º 2, que, pelo contrário, o
regime da parte II é exclusivamente aplicável ao funcionamento dos órgãos da Administração Pública. E, no
n.º 3, que a Administração Pública se encontra submetida
aos princípios gerais da atividade administrativa e às disposições do presente Código que concretizam preceitos
constitucionais no âmbito das suas atuações de caráter
meramente técnico ou de gestão privada.
Enunciam-se, em seguida, no n.º 4, as entidades que,
para este efeito, integram a Administração Pública,
acrescentando-se, na nova alínea c), ao elenco que já
constava da redação do anterior n.º 2 do mesmo artigo, as
entidades administrativas independentes. Trata-se apenas
de uma precisão, que desfaz eventuais dúvidas sobre a
pertença destas entidades à Administração Pública, em
sentido subjetivo.
Por fim, no n.º 5, estende-se o regime do Código, supletivamente, aos procedimentos administrativos especiais,
no que respeita às garantias reconhecidas no Código aos
particulares. Procurou-se uma redação que torne mais flexível o cotejo entre as garantias já vigentes naqueles procedimentos e o regime garantístico resultante do Código,
de modo a permitir que a comparação seja feita quanto ao
resultado global a que se chega em cada procedimento.
5 — No capítulo II da parte I do novo Código, dedicada aos «princípios gerais da atividade administrativa»,
registam-se inovações significativas relativamente ao disposto nesta matéria pelo anterior Código.
Começou por incluir-se no novo Código o princípio da
boa administração, indo ao encontro ao que era sugerido
pelo direito comparado, com essa ou outra designação, e
a sugestões da doutrina. Integraram-se nesse princípio os
princípios constitucionais da eficiência, da aproximação
dos serviços das populações e da desburocratização (artigo 5.º).
Também foram incluídos no Código os novos princípios da responsabilidade (artigo 16.º), da administração
aberta (artigo 17.º), da segurança de dados (artigo 18.º),
da cooperação leal da Administração Pública com a União
Europeia (artigo 19.º), bem como princípios relativos à administração eletrónica (artigo 14.º). Duas notas especiais:
a inovação respeitante à cooperação entre a Administração
Pública portuguesa e a União Europeia, à semelhança do
que dispõem as leis alemã e espanhola, dá cobertura à crescente participação da Administração Pública portuguesa
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no processo de decisão da União Europeia, bem como à
participação de instituições e organismos da União Europeia em procedimentos administrativos nacionais; por sua
vez, o que aí se dispõe sobre a administração eletrónica, e
que depois será desenvolvido ao longo do Código, sempre
que isso se impuser, pretende ir ao encontro da importância
que os meios eletrónicos hoje assumem, tanto nas relações
interadministrativas, como nas relações da Administração
Pública com os particulares.
Concedeu-se maior densidade aos princípios da igualdade (artigo 6.º), da proporcionalidade (artigo 7.º), da
imparcialidade (artigo 9.º), da boa-fé (artigo 10.º) e da
colaboração com os particulares (artigo 11.º). Merecem
especial referência a expressa inclusão, no princípio da
proporcionalidade, da proibição de excesso, e a nova ligação entre a justiça e a razoabilidade (artigo 8.º).
Quer com a inclusão dos referidos novos princípios,
quer com a reformulação de princípios que já constavam
do anterior Código, houve a intenção de robustecer os
valores fundamentais que devem reger toda a atividade
administrativa num Estado de Direito democrático.
6 — A parte II do novo Código deixou de intitular-se
«Dos sujeitos», para passar a ter por epígrafe «Dos órgãos
da Administração Pública». Na verdade, é só destes que
ela trata e fá-lo sob uma perspetiva ainda não procedimental, mas tão-só centrada na composição dos órgãos,
nas regras internas do seu funcionamento, na origem e
desconcentração dos seus poderes e nos conflitos sobre a
respetiva repartição.
Em contrapartida, foi introduzido na parte III um capítulo dedicado à «Relação jurídica procedimental», no qual,
a partir de uma visão mais moderna do direito administrativo, se procede à identificação dos sujeitos da relação
jurídica procedimental, reconhecendo o paralelismo entre
particulares e Administração, como simultâneos titulares de
situações jurídicas subjetivas que disciplinam as situações
da vida em que ambos intervêm no âmbito do procedimento
administrativo.
7 — São muito significativas as transformações introduzidas na parte III do novo Código, respeitante ao procedimento administrativo.
Para começar, optou-se por disciplinar, em títulos separados, o regime comum do procedimento e os regimes
especiais aplicáveis ao procedimento do regulamento e
do ato.
No capítulo I do título I da parte III, dedicado às «Disposições gerais» relativas ao regime geral do procedimento
administrativo, merecem referência especial a prescrição
da língua portuguesa como língua do procedimento, a
consagração de um novo princípio da adequação procedimental, a previsão de acordos endoprocedimentais e a
introdução de preceitos de âmbito genérico respeitantes à
instrução por meios eletrónicos, às comunicações por telefax ou meios eletrónicos e ao balcão único eletrónico.
No artigo 55.º, intitulado «Responsável pela direção
do procedimento», procura-se reequacionar a distribuição
das tarefas de direção do procedimento (e não apenas da
instrução) e de decisão. A mera faculdade de delegação
da competência de direção do procedimento, por parte
do órgão competente para decidir, tal como se encontrava
estabelecida no n.º 2 do artigo 86.º do anterior Código,
converte-se agora num dever de delegação, embora rodeado de prudentes cláusulas de salvaguarda (n.º 2 do
artigo 55.º). A separação entre a responsabilidade de promover a tramitação do procedimento e a tarefa decisória

aproxima o sistema de uma solução hoje perfilhada em
largas partes do globo e apresenta-se como mais idónea
para assegurar a imparcialidade do decisor.
Merece realce a previsão da possibilidade da celebração de acordos endoprocedimentais (artigo 57.º). Através
destes, os sujeitos da relação jurídica procedimental podem convencionar termos do procedimento que caibam no
âmbito da discricionariedade procedimental ou o próprio
conteúdo da decisão a tomar a final, dentro dos limites em
que esta possibilidade é legalmente admitida.
No n.º 2 do artigo 57.º, além de se deixar absolutamente
claro o caráter jurídico dos vínculos resultantes da contratação de acordos endoprocedimentais, configura-se uma
possível projeção participativa procedimental da contradição de pretensões de particulares nas relações jurídico-administrativas multipolares ou poligonais.
8 — O novo capítulo II do título I da parte III tem por
epígrafe «Da relação jurídica procedimental». Divide-se
em três secções: secção I: «Dos sujeitos do procedimento»;
secção II: «Dos interessados no procedimento»; secção III:
«Das garantias de imparcialidade». A matéria das Secções I
e II é tratada sob uma perspetiva procedimental, que coloca
em paralelo a Administração, os particulares e as pessoas
de direito privado em defesa de interesses difusos, como
simultâneos titulares de situações jurídicas subjetivas que
disciplinam as situações da vida em que todos intervêm e
que são objeto das relações jurídicas procedimentais.
Na secção I, procede-se, em primeiro lugar, à qualificação dos sujeitos da relação jurídica procedimental. No
tocante aos sujeitos públicos, parte-se do elenco de órgãos
constantes do artigo 2.º e apuram-se, de entre esse panorama global, aqueles que sejam detentores de competência
para a tomada de decisões e ou para a prática de atos preparatórios no âmbito do procedimento administrativo.
No n.º 2 do artigo 65.º, manteve-se, para a parte que se
posiciona perante os sujeitos públicos da relação jurídica
procedimental, a tradicional designação de «interessados»
(interessados na relação jurídica procedimental). Foi uma
opção consciente. Com efeito, não basta para identificar
os sujeitos de situações jurídicas procedimentais que o
particular seja titular ou portador institucional de interesse
envolvido na materia decidendi. Como a doutrina tem
notado, a essa posição substantiva terá de se somar uma
intervenção formal, por iniciativa própria ou por convocação da Administração. Por outro lado, à democratização
do procedimento importa que os particulares e a Administração nele apareçam face a face, enquanto titulares
de situações subjetivas ativas e passivas recíprocas. Isso
não significa uma igualização, porque, ao passo que os
particulares detêm direitos, a Administração exerce um
poder público. Mas os particulares não são reduzidos a
objeto daquele poder, nem meramente afetados, positiva ou
negativamente, pelo modo como sobre eles se refletem as
consequências da respetiva concretização. Pelo contrário,
a par de efeitos materiais, existem efeitos jurídicos, bem
como pretensões de estofo jurídico quanto ao modo do
respetivo exercício.
Na alínea d) do n.º 1 do artigo 65.º e no n.º 4 do artigo 68.º, são, entretanto, reconhecidas como uma das modalidades das relações jurídicas procedimentais as relações
procedimentais entre órgãos da Administração Pública,
respetivamente, nos papéis de exercerem poderes públicos
e de figurarem como titulares ou defensores de situações
jurídicas conformadas através do exercício de tais poderes.
Assim sendo, e não sendo apropriado incluir estes órgãos
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no conceito de sujeitos privados, pareceu, apesar de tudo,
preferível enquadrá-los no conceito de interessados na
relação jurídica procedimental.
9 — O artigo 66.º é dedicado à figura do auxílio administrativo. No seu n.º 1, estabelecem-se pressupostos que,
embora sob uma formulação simplificada, se inspiram no
n.º 1 do artigo 5.º da lei alemã do procedimento administrativo. O artigo 92.º do anterior Código é eliminado
porque, na realidade, ele respeita ao auxílio administrativo,
mas apenas no âmbito demasiado restrito da realização de
diligências de prova.
No n.º 2 do mesmo artigo 66.º, estabelecem-se as garantias de sigilo, por remissão para o regime de acesso aos
documentos administrativos.
No n.º 3 ainda do mesmo artigo, prevê-se a situação de
recusa do auxílio administrativo solicitado ou de dilação
excessiva na sua prestação. Sem uma solução para o efeito,
o auxílio administrativo não passaria de uma intenção
piedosa. Mais uma vez, em lugar de conceber um regime
ex novo, remeteu-se para a competência decisória que o
Código define no domínio dos conflitos de jurisdição e
de competência.
Por seu turno, o artigo 53.º do anterior Código surge
agora como artigo 68.º, com alterações. No n.º 1, a referência às associações é reelaborada. Por um lado, deixa-se
cair a exigência de que não possuam caráter político ou
sindical, porque o Tribunal Constitucional se pronunciou
no sentido da inconstitucionalidade da recusa da legitimidade às associações sindicais para iniciarem procedimentos
ou neles intervirem, tanto em defesa de interesses coletivos
como em defesa coletiva de interesses individuais dos
seus representados. Por outro lado, explicita-se agora a
admissibilidade de as associações procederem, tanto à
defesa de interesses coletivos, como à defesa coletiva de
interesses individuais, desde que no âmbito do respetivo
escopo institucional.
No n.º 2, harmoniza-se o âmbito material dos interesses
difusos com as qualificações levadas a cabo na alínea a) do
n.º 2 do artigo 53.º da Constituição, e no n.º 2 do artigo 9.º
do Código de Processo nos Tribunais Administrativos.
No n.º 3, define-se, também em termos mais precisos,
a legitimidade para a participação popular procedimental
supletiva.
10 — As «Garantias de imparcialidade» surgem agora
integradas na nova secção III (artigos 69.º a 76.º) deste
capítulo II.
Trata-se de uma recolocação (e não refundição) dos
artigos 44.º a 51.º do anterior Código. A principal novidade
reside no aditamento de um n.º 4 ao artigo 76.º (anterior
artigo 51.º), na matéria tratada tradicionalmente como
«suspeição». A ideia subjacente àquele preceito é a de que,
independentemente de se estar fora de casos de presunção legal inilidível de parcialidade, será de todo o modo
preciso, à luz das circunstâncias de cada caso, assegurar
a credibilidade da decisão administrativa. Cabe ao legislador, não apenas neutralizar e reprimir situações mais ou
menos declaradas de parcialidade subjetiva, mas também
assegurar um clima na preparação e tomada das decisões
que não favoreça a dúvida sobre a respetiva seriedade. Por
isso, em vez de «suspeição», passa a falar-se da «razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da atuação do
órgão». O juízo não respeita tanto às condições subjetivas
do agente, mas, mais, aos requisitos objetivos de confiança
por parte da opinião pública.

11 — O capítulo III («Da conferência procedimental») do título I da mesma parte III abrange os artigos 77.º
a 81.º A expressão conferência procedimental afigura-se
preferível à de conferência de serviços, de inspiração italiana. Na verdade, quem conferencia são órgãos e não
«serviços» à maneira italiana. Por outro lado, a conferência,
quando tenha lugar, torna-se numa fase do procedimento
administrativo, que tem características próprias e assume
grande relevo.
Caracterizam-se, desde logo, no n.º 1 do artigo 77.º, dois
tipos distintos de conferências procedimentais: conferências para o exercício de competências em comum e conferências para o exercício conjugado de competências. Tal
caracterização é completada no n.º 3 do mesmo artigo 77.º:
no caso das primeiras, uma conferência deliberativa assume-se como contexto para o exercício conjunto, através de
um só ato, das competências dos órgãos participantes; nas
conferências de coordenação, os diversos órgãos exercem
de per si as suas competências, embora o façam de modo
conjugado no contexto proporcionado pela conferência. Se
se trata de conferência deliberativa, é produzido um único
ato complexo, cujo conteúdo engloba os efeitos típicos dos
vários atos que substitui. Se, pelo contrário, estivermos
perante uma conferência de coordenação, cada um dos
órgãos participantes emite formalmente no seu contexto
o ato correspondente à sua competência.
Estabelece-se, no n.º 1 do artigo 78.º, que, sem prejuízo
da realização de conferências de coordenação por acordo
entre os órgãos envolvidos, a possibilidade da realização
de conferências procedimentais no âmbito de cada tipo de
procedimento depende de previsão específica em lei ou
regulamento, ou em contrato interadministrativo a celebrar
entre entidades públicas autónomas.
Sem prejuízo da disciplina própria constante do ato
instituidor, os artigos 79.º a 81.º consagram um regime
diretamente aplicável às conferências procedimentais, estabelecendo regras sobre os poderes, deveres e ónus dos
órgãos participantes e, no artigo 80.º, sobre a audiência
dos interessados e a eventual realização de audiência pública. Merece referência especial o facto de, no n.º 2 do
artigo 79.º, se estabelecer que a convocação daquela conferência, quando ela for requerida por um ou mais interessados, constitui o órgão competente no dever de a convocar.
12 — Provêm da parte III do anterior Código, ainda que
com algumas adaptações, os capítulos III a VII do título I
desta parte III, respeitantes, respetivamente, ao direito à
informação (artigos 82.º a 85.º), aos prazos (artigos 86.º
a 88.º, com um artigo praticamente novo sobre a contagem
dos prazos), às medidas provisórias (artigos 89.º e 90.º, com
diversas modificações), aos pareceres (artigos 91.º e 92.º)
e à extinção do procedimento (artigos 93.º a 95.º).
13 — No título II desta parte III contém-se a regulação
específica do procedimento dos regulamentos. E também
nesta matéria se inova bastante.
Merecem especial referência os novos requisitos da publicitação do procedimento do regulamento (artigo 98.º). E
é totalmente inovador o artigo 99.º, ao impor que, da nota
justificativa do projeto de regulamento, conste uma ponderação dos custos e benefícios das medidas projetadas.
14 — Quanto ao regime aplicável ao procedimento dos
atos administrativos, e constante do título III da mesma
parte III, há que destacar as inovações introduzidas no que
respeita ao regime aplicável ao conteúdo, forma e perfeição da notificação dos atos administrativos e à forma de
apresentação dos requerimentos; a simplificação do regime
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da instrução do procedimento; e as importantes alterações
no regime dos prazos para a decisão do procedimento e
consequências da sua inobservância.
15 — O regime substantivo dos regulamentos administrativos encontrava-se ausente do anterior Código.
Pretendeu-se, por isso, preencher uma lacuna no nosso
direito administrativo, numa área tão importante para a
atividade administrativa.
Assim, o novo capítulo I da parte IV, dedicado ao regulamento administrativo, para além de consagrar disposições que merecem o consenso nas nossas doutrina e
jurisprudência, como sejam o conceito de regulamento, a
exigência de habilitação legal para a emissão de regulamentos e a disciplina das relações entre regulamentos, inova
no tratamento da invalidade e do regime da invalidade do
regulamento, consagrando, como regra geral, que a invalidade do regulamento, quando não referida à forma ou ao
procedimento, é invocável a todo o tempo e por qualquer
interessado (artigo 144.º), e também nas consequências
atribuídas à omissão de regulamento de cuja aprovação
esteja dependente a aplicação de lei.
Um especial destaque merece ser, entretanto, dado à
matéria da revogação dos regulamentos administrativos.
Procurando dar resposta às questões colocadas pela doutrina em torno do regime da anterior versão do artigo 119.º,
passa a prever-se expressamente que os regulamentos de
execução não podem ser objeto de revogação sem que a
matéria seja objeto de nova regulamentação, dispondo-se,
ainda, que a inobservância desta regra implicará a vigência
das normas regulamentares do diploma revogado das quais
dependa a aplicabilidade da lei exequenda (artigo 146.º).
16 — No capítulo II da parte IV, respeitante ao ato administrativo, o novo Código visa adequar o conceito de
ato administrativo ao regime substantivo e procedimental
que lhe é aplicável, introduzindo a referência à sua aptidão
para produzir efeitos externos, e pretende reconhecer o
âmbito atual da figura, eliminando a referência ao elemento
orgânico da respetiva autoria (artigo 148.º).
Em matéria de cláusulas acessórias, esclarecem-se as
condições de validade da sua aposição e reconhece-se uma
nova cláusula, a «reserva», típica das decisões de direito
público (artigo 149.º).
Em matéria de eficácia do ato administrativo, o novo
Código limita-se à clarificação normativa de situações
que suscitaram dúvidas, seja sobre a produção diferida ou
condicionada dos efeitos (artigos 155.º e 157.º), seja sobre
a diferença entre publicidade e publicação (artigo 158.º),
seja, sobretudo, sobre a garantia da inoponibilidade aos
respetivos destinatários de atos constitutivos de deveres ou
outras situações jurídicas passivas sem prévia notificação
(artigo 160.º).
17 — No que respeita à invalidade do ato administrativo, introduzem-se modificações mais profundas.
Por um lado, por razões de certeza e segurança, determina-se que a nulidade pressupõe a respetiva cominação legal
expressa, eliminando-se a categoria das «nulidades por
natureza», definidas através de conceitos indeterminados,
que suscitariam dúvidas de interpretação. Em consequência, com base na doutrina e na prática jurisprudencial,
alargam-se os casos de nulidade expressamente previstos
até agora no anterior Código, designadamente, aos atos
praticados com desvio de poder para fins de interesse
privado, aos atos certificativos de factos inverídicos ou
inexistentes e aos atos que criem obrigações pecuniárias
sem base legal (artigo 161.º). Aproveita-se ainda para cla-

rificar e flexibilizar o regime da nulidade, acentuando-se
a possibilidade de atribuição de efeitos putativos aos atos
nulos em condições mais amplas do que na versão inicial
do Código, e admitindo-se a sua reforma e conversão (artigos 162.º e 164.º).
Por outro lado, pormenoriza-se o regime da anulabilidade, determinando-se as circunstâncias e as condições
em que é admissível o afastamento do efeito anulatório
(artigo 163.º), regulando-se expressamente os efeitos da
anulação (artigo 172.º), até agora constantes apenas do
Código de Processo nos Tribunais Administrativos, e
esclarecendo-se os efeitos da ratificação, reforma e conversão (artigo 164.º).
18 — Sobre a revisão dos atos administrativos, o novo
Código, passa agora a concretizar e aprofundar a distinção
entre a revogação propriamente dita e a revogação anulatória, passando a designar esta, na esteira da generalidade
da doutrina dos países europeus, como «anulação administrativa» (artigo 165.º). No seguimento da distinção,
estabelecem-se os condicionalismos aplicáveis a cada
uma das figuras, em função da sua finalidade e razão de
ser, regulando-se com algum pormenor várias situações e
resolvendo-se alguns problemas que têm sido suscitados
(artigos 167.º e 168.º), dando-se expressão às propostas
de alteração aos artigos 140.º e 141.º do anterior Código,
que, ao longo dos últimos 20 anos, têm sido formuladas na
doutrina e que, no essencial, são inspiradas pela lei alemã
do procedimento.
Houve, designadamente, a preocupação de evitar soluções puramente logicistas, operando-se distinções de
regime em função do conteúdo dos atos (favorável ou desfavorável), dos seus efeitos (instantâneos ou duradouros)
e das posições jurídicas dos destinatários e de terceiros
(direitos, interesses legalmente protegidos ou posições
precárias), permitindo-se a ponderação de interesses e
valores pela Administração nos casos concretos (tendo em
conta a boa ou má-fé, a proteção da confiança legítima e a
relevância dos interesses públicos e privados envolvidos).
Neste contexto, conferiu-se especial importância à garantia
de um equilíbrio entre a estabilidade do ato administrativo
e a sua adequação às mudanças da realidade e à evolução
dos conhecimentos, no quadro da realização dinâmica dos
interesses públicos, com respeito pelos direitos e interesses
legalmente protegidos dos particulares — um equilíbrio
indispensável na atual sociedade de risco e de incerteza
(artigo 167.º). Por outro lado, em sintonia com a parte
final do n.º 3 do artigo 18.º da Constituição, e, agora, com
a alínea d) do n.º 2 do artigo 161.º do novo Código, a
afetação, pela revogação, do conteúdo essencial de um
direito concede ao titular desse direito, se estiver de boa-fé, direito a indemnização nos termos da indemnização
por sacrifício.
É de salientar a diferenciação entre a anulação administrativa e a anulação judicial dos atos administrativos,
fixando-se prazos que podem não coincidir para ambos os
efeitos e permitindo-se, em certas circunstâncias e condições, a anulação administrativa de atos tornados contenciosamente inimpugnáveis, com efeitos retroativos ou
apenas para o futuro, no pressuposto de que o mero decurso
do prazo de impugnação judicial não torna válido o ato
anulável. Merece destaque, ainda, a harmonização, nesta
matéria, entre o direito interno e outros ordenamentos jurídicos, em especial quando a atuação administrativa envolva
a aplicação do direito da União Europeia (artigo 168.º).
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19 — No que respeita ao regime da execução dos atos
administrativos, a grande novidade é a consagração do
princípio de que a execução coerciva dos atos administrativos só pode ser realizada pela Administração nos casos expressamente previstos na lei ou em situações de
urgente necessidade pública, devidamente fundamentada
(artigo 176.º). Trata-se de opção sustentada ao longo dos
últimos 30 anos por uma parte muito significativa da doutrina. No essencial, o regime do n.º 2 do artigo 176.º procura refletir, entretanto, o regime tradicionalmente vigente
no direito francês sobre a matéria, embora com salvaguarda
do regime aplicável à execução coerciva de obrigações
pecuniárias.
Desta opção resulta a desnecessidade de se prever no
Código os meios de execução. O conteúdo do regime dos
artigos 155.º a 157.º do anterior Código é, no entanto, quase
integralmente aproveitado no novo articulado.
No artigo 177.º, propõe-se a explicitação do que presentemente apenas resulta implícito: que os procedimentos
de execução têm início com a emissão de uma decisão
autónoma de proceder à execução; a exigência que a esta
decisão é associada de determinar o conteúdo e os termos
da execução; a clarificação da função de interpelação ao
cumprimento, que é associada à notificação da decisão de
proceder à execução, a qual pode ser feita conjuntamente
com a notificação do ato exequendo.
No artigo 182.º, procura-se aperfeiçoar e densificar o
regime das garantias dos executados perante atos administrativos e operações materiais de execução ilegais.
Por último, com o novo artigo 183.º pretende-se preencher uma lacuna desde há muito identificada no nosso
ordenamento jurídico no que respeita à determinação do
modo de execução dos atos administrativos por via jurisdicional, quando não seja admitida a execução coerciva
pela via administrativa.
20 — Também na secção VI do capítulo II da parte IV,
que regula a reclamação e os recursos administrativos,
foram introduzidas diversas alterações importantes.
Para começar, estabelece-se que, em regra, as reclamações e os recursos têm caráter facultativo (n.º 2 do artigo 185.º). Depois, elimina-se, neste domínio, a figura do
indeferimento tácito, em sintonia com o que fica disposto
no artigo 130.º, para o procedimento declarativo de primeiro grau.
Além disso, introduz-se, no âmbito das impugnações
administrativas, a regulação, até agora omissa, relativa ao
incumprimento do dever de decidir, fixando-se o prazo
para reagir contra a omissão ilegal de atos administrativos
e prevendo-se, além do mais, a possibilidade de suprir
a omissão, quer por parte da autoridade recorrida, quer
por parte da autoridade para a qual se recorre (n.º 5 do
artigo 195.º e n.º 4 do artigo 197.º).
Também se modificam as formalidades do recurso
hierárquico, simplificando-se a respetiva tramitação (artigo 195.º). E, por outro lado, determina-se que o órgão
competente para conhecer do recurso não fica obrigado à
proposta de pronúncia do autor do ato ou da omissão, e
deve respeitar, na fundamentação da decisão que venha a
tomar, quando não opte por aquela proposta, os requisitos
gerais da fundamentação do ato administrativo (n.º 2 do
artigo 197.º).
Por fim, os recursos anteriormente designados como
«recursos hierárquicos impróprios» e o recurso tutelar
passam a estar englobados na categoria dos «recursos
administrativos especiais» (artigo 199.º).

21 — Entendeu-se, entretanto, dever reunir num último
capítulo, o capítulo III da parte IV, um pequeno conjunto
de preceitos sobre os contratos da Administração Pública.
Atendendo à existência do Código dos Contratos Públicos,
que estabelece, com pormenor, o regime dos procedimentos administrativos de formação das principais espécies
de contratos públicos e o regime substantivo comum dos
contratos administrativos, optou-se por apenas se sintetizar,
mediante remissão, o sistema das fontes disciplinadoras dos
aspetos estruturais dos regimes que são aplicáveis, tanto
no plano procedimental, como no plano substantivo, aos
contratos celebrados pela Administração Pública.
Tendo em atenção que o regime de contratação pública
do Código dos Contratos Públicos se não aplica à formação
de todos os contratos administrativos, estatuiu-se que, na
ausência de lei própria, se aplica à formação destes o regime
geral do procedimento administrativo (n.º 3 do artigo 201.º).
Deixa-se clara a aplicabilidade da regra do n.º 3 do
artigo 2.º, prevendo-se a incidência, sobre os órgãos da Administração Pública, no âmbito dos contratos sujeitos a um
regime de direito privado, das disposições do Código do Procedimento Administrativo que concretizem preceitos constitucionais e dos princípios gerais da atividade administrativa.
22 — Com a publicação do novo Código do Procedimento Administrativo, o Governo está consciente de que
dota a Administração Pública de um diploma fundamental
para que ela possa responder de modo eficiente aos desafios
que hoje lhe são colocados.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das Regiões Autónomas, a Comissão Nacional de Proteção de
Dados, a Associação Nacional de Municípios Portugueses,
o Conselho Superior da Magistratura, o Conselho Superior
do Ministério Público, o Conselho Superior dos Tribunais
Administrativos e Fiscais, a Ordem dos Advogados e a
Associação Sindical dos Juízes Portugueses.
Foi promovida a audição da Associação Nacional de
Freguesias, do Conselho Distrital do Porto da Ordem dos
Advogados, do Conselho Distrital de Coimbra da Ordem
dos Advogados, do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem
dos Advogados, do Conselho Distrital de Évora da Ordem
dos Advogados, do Conselho Distrital de Faro da Ordem
dos Advogados, do Conselho Distrital dos Açores da Ordem dos Advogados, do Conselho Distrital da Madeira
da Ordem dos Advogados, da Câmara dos Solicitadores,
do Conselho dos Oficiais de Justiça, do Sindicato dos
Magistrados do Ministério Público, do Sindicato dos Funcionários Judiciais, do Sindicato dos Oficiais de Justiça,
da Associação dos Oficiais de Justiça e do Movimento
Justiça e Democracia.
Assim:
No uso da autorização legislativa concedida pela Lei
n.º 42/2014, de 11 de julho, e nos termos das alíneas a)
e b) do n.º 1 do artigo 198.º da Constituição, o Governo
decreta o seguinte:
Artigo 1.º
Objeto

O presente decreto-lei aprova o novo Código do Procedimento Administrativo.
Artigo 2.º
Aprovação

É aprovado, em anexo ao presente decreto-lei, que dele
faz parte integrante, o novo Código do Procedimento Administrativo, doravante designado por Código.
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Artigo 3.º

Artigo 5.º

Impugnações administrativas necessárias

Boas práticas administrativas

1 — As impugnações administrativas existentes à data
da entrada em vigor do presente decreto-lei só são necessárias quando previstas em lei que utilize uma das seguintes
expressões:

1 — No prazo de um ano, a contar da data da entrada
em vigor do presente decreto-lei, o Governo aprova, por
Resolução do Conselho de Ministros, um «Guia de boas
práticas administrativas».
2 — O guia referido no número anterior tem caráter
orientador e enuncia padrões de conduta a assumir pela
Administração Pública.

a) A impugnação administrativa em causa é «necessária»;
b) Do ato em causa «existe sempre» reclamação ou
recurso;
c) A utilização de impugnação administrativa «suspende» ou «tem efeito suspensivo» dos efeitos do ato
impugnado.
2 — O prazo mínimo para a utilização de impugnações
administrativas necessárias é de 10 dias, passando a ser
esse o prazo a observar quando seja previsto prazo inferior na legislação existente à data da entrada em vigor do
presente decreto-lei.
3 — As impugnações administrativas necessárias previstas na legislação existente à data da entrada em vigor
do presente decreto-lei têm sempre efeitos suspensivos da
eficácia do ato impugnado.
4 — São revogadas as disposições incompatíveis com
o disposto nos n.os 2 e 3.
Artigo 4.º
Conferências procedimentais

1 — Sem prejuízo do disposto nos n.os 1 e 2 do artigo 78.º do Código, o regime das conferências procedimentais constante dos seus n.os 1, 2 e 5 do artigo 77.º,
dos n.os 3 a 8 do artigo 79.º, do artigo 80.º e dos n.os 1 a 4
e 7 a 8 do artigo 81.º, é imediatamente aplicável, nos termos dos números seguintes, ao procedimento previsto no
Sistema de Indústria Responsável, aprovado em anexo
ao Decreto-Lei n.º 169/2012, de 1 de agosto, doravante
designado por SIR.
2 — No âmbito do SIR, compete à entidade coordenadora, nos termos, prazos e condições previstos no artigo 22.º desse regime, promover a convocação das entidades públicas que devam pronunciar-se sobre o pedido
de autorização prévia para a instalação de estabelecimento
industrial para a conferência mencionada no n.º 5 do artigo 77.º do Código:
a) Por sua iniciativa;
b) A pedido do interessado, desde que tal seja formulado
aquando do início do procedimento de autorização prévia,
nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 21.º do SIR.
3 — Convocada a conferência procedimental, à mesma é
aplicável o regime referido no n.º 1, com exclusão das disposições do procedimento aí mencionado que disciplinem a
tramitação da obtenção, por parte de entidades públicas, de
aprovações e autorizações de localização ou de instalação.
4 — Decorrido o prazo mencionado no n.º 2 sem que
tenha sido convocada a conferência, a faculdade da sua
convocação deixa de poder ser exercida, salvo se o interessado provar que requereu a convocação da mesma no
respetivo procedimento.
5 — Verificada a situação prevista na parte inicial do
número anterior, o procedimento administrativo referido
no n.º 1 segue os termos previstos no respetivo regime.

Artigo 6.º
Norma transitória

O n.º 2 do artigo 149.º do Decreto-Lei n.º 442/91, de
15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31
de janeiro, mantém-se em vigor até à data da entrada em
vigor do diploma referido no n.º 2 do artigo 8.º
Artigo 7.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.º 442/91, de 15 de novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.º 6/96, de 31 de janeiro.
Artigo 8.º
Aplicação no tempo e produção de efeitos

1 — O disposto nas partes I e II, no capítulo III do
título I da parte III e na parte IV do Código aplica-se
aos procedimentos administrativos em curso à data da
sua entrada em vigor, sendo as restantes disposições do
Código aplicáveis apenas aos procedimentos administrativos que se iniciem após a entrada em vigor do presente
decreto-lei.
2 — O n.º 1 do artigo 176.º do Código aplica-se a partir
da data da entrada em vigor do diploma que define os casos, as formas e os termos em que os atos administrativos
podem ser impostos coercivamente pela Administração,
a aprovar no prazo de 60 dias a contar da data da entrada
em vigor do presente decreto-lei.
Artigo 9.º
Entrada em vigor

O presente decreto-lei entra em vigor 90 dias após a
sua publicação.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 9 de
outubro de 2014. — Pedro Passos Coelho — Maria Luís
Casanova Morgado Dias de Albuquerque — Paula Maria
von Hafe Teixeira da Cruz — Pedro Alexandre Vicente de
Araújo Lomba — António de Magalhães Pires de Lima —
Jorge Manuel Lopes Moreira da Silva.
Promulgado em 2 de janeiro de 2015.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendado em 6 de janeiro de 2015.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
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ANEXO
(a que se refere o artigo 2.º)

CÓDIGO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO

PARTE I
Disposições gerais

poderes que lhes forem conferidos e em conformidade
com os respetivos fins.
2 — Os atos administrativos praticados em estado de
necessidade, com preterição das regras estabelecidas no
presente Código, são válidos, desde que os seus resultados
não pudessem ter sido alcançados de outro modo, mas os
lesados têm o direito de ser indemnizados nos termos gerais
da responsabilidade da Administração.
Artigo 4.º

CAPÍTULO I
Disposições preliminares
Artigo 1.º
Definições

1 — Entende-se por procedimento administrativo a
sucessão ordenada de atos e formalidades relativos à formação, manifestação e execução da vontade dos órgãos
da Administração Pública.
2 — Entende-se por processo administrativo o conjunto
de documentos devidamente ordenados em que se traduzem os atos e formalidades que integram o procedimento
administrativo.
Artigo 2.º

Princípio da prossecução do interesse público
e da proteção dos direitos e interesses dos cidadãos

Compete aos órgãos da Administração Pública prosseguir o interesse público, no respeito pelos direitos e
interesses legalmente protegidos dos cidadãos.
Artigo 5.º
Princípio da boa administração

1 — A Administração Pública deve pautar-se por critérios de eficiência, economicidade e celeridade.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a
Administração Pública deve ser organizada de modo a
aproximar os serviços das populações e de forma não
burocratizada.

Âmbito de aplicação

Artigo 6.º

1 — As disposições do presente Código respeitantes aos
princípios gerais, ao procedimento e à atividade administrativa são aplicáveis à conduta de quaisquer entidades,
independentemente da sua natureza, adotada no exercício
de poderes públicos ou regulada de modo específico por
disposições de direito administrativo.
2 — A parte II do presente Código é aplicável ao funcionamento dos órgãos da Administração Pública.
3 — Os princípios gerais da atividade administrativa e
as disposições do presente Código que concretizam preceitos constitucionais são aplicáveis a toda e qualquer
atuação da Administração Pública, ainda que meramente
técnica ou de gestão privada.
4 — Para efeitos do disposto no presente Código, integram a Administração Pública:

Princípio da igualdade

a) Os órgãos do Estado e das regiões autónomas que
exercem funções administrativas a título principal;
b) As autarquias locais e suas associações e federações
de direito público;
c) As entidades administrativas independentes;
d) Os institutos públicos e as associações públicas.
5 — As disposições do presente Código, designadamente as garantias nele reconhecidas aos particulares,
aplicam-se subsidiariamente aos procedimentos administrativos especiais.

Nas suas relações com os particulares, a Administração Pública deve reger-se pelo princípio da igualdade,
não podendo privilegiar, beneficiar, prejudicar, privar de
qualquer direito ou isentar de qualquer dever ninguém
em razão de ascendência, sexo, raça, língua, território
de origem, religião, convicções políticas ou ideológicas,
instrução, situação económica, condição social ou orientação sexual.
Artigo 7.º
Princípio da proporcionalidade

1 — Na prossecução do interesse público, a Administração Pública deve adotar os comportamentos adequados
aos fins prosseguidos.
2 — As decisões da Administração que colidam com
direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos dos
particulares só podem afetar essas posições na medida do necessário e em termos proporcionais aos objetivos a realizar.
Artigo 8.º
Princípios da justiça e da razoabilidade

Princípios gerais da atividade administrativa

A Administração Pública deve tratar de forma justa
todos aqueles que com ela entrem em relação, e rejeitar as
soluções manifestamente desrazoáveis ou incompatíveis
com a ideia de Direito, nomeadamente em matéria de interpretação das normas jurídicas e das valorações próprias
do exercício da função administrativa.

Artigo 3.º

Artigo 9.º

Princípio da legalidade

Princípio da imparcialidade

1 — Os órgãos da Administração Pública devem atuar
em obediência à lei e ao direito, dentro dos limites dos

A Administração Pública deve tratar de forma imparcial
aqueles que com ela entrem em relação, designadamente,

CAPÍTULO II
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considerando com objetividade todos e apenas os interesses
relevantes no contexto decisório e adotando as soluções organizatórias e procedimentais indispensáveis à preservação
da isenção administrativa e à confiança nessa isenção.

vidade, de modo a promover a eficiência e a transparência
administrativas e a proximidade com os interessados.
2 — Os meios eletrónicos utilizados devem garantir a
disponibilidade, o acesso, a integridade, a autenticidade,
a confidencialidade, a conservação e a segurança da informação.
3 — A utilização de meios eletrónicos, dentro dos limites estabelecidos na Constituição e na lei, está sujeita
às garantias previstas no presente Código e aos princípios
gerais da atividade administrativa.
4 — Os serviços administrativos devem disponibilizar
meios eletrónicos de relacionamento com a Administração
Pública e divulgá-los de forma adequada, de modo a que
os interessados os possam utilizar no exercício dos seus direitos e interesses legalmente protegidos, designadamente
para formular as suas pretensões, obter e prestar informações, realizar consultas, apresentar alegações, efetuar
pagamentos e impugnar atos administrativos.
5 — Os interessados têm direito à igualdade no acesso
aos serviços da Administração, não podendo, em caso
algum, o uso de meios eletrónicos implicar restrições ou
discriminações não previstas para os que se relacionem
com a Administração por meios não eletrónicos.
6 — O disposto no número anterior não prejudica a adoção de medidas de diferenciação positiva para a utilização,
pelos interessados, de meios eletrónicos no relacionamento
com a Administração Pública.

Artigo 10.º
Princípio da boa-fé

1 — No exercício da atividade administrativa e em todas as suas formas e fases, a Administração Pública e os
particulares devem agir e relacionar-se segundo as regras
da boa-fé.
2 — No cumprimento do disposto no número anterior,
devem ponderar-se os valores fundamentais do Direito relevantes em face das situações consideradas, e, em especial,
a confiança suscitada na contraparte pela atuação em causa
e o objetivo a alcançar com a atuação empreendida.
Artigo 11.º
Princípio da colaboração com os particulares

1 — Os órgãos da Administração Pública devem atuar
em estreita colaboração com os particulares, cumprindo-lhes, designadamente, prestar aos particulares as informações e os esclarecimentos de que careçam, apoiar e
estimular as suas iniciativas e receber as suas sugestões
e informações.
2 — A Administração Pública é responsável pelas informações prestadas por escrito aos particulares, ainda
que não obrigatórias.

Artigo 15.º
Princípio da gratuitidade

Os órgãos da Administração Pública devem assegurar a
participação dos particulares, bem como das associações
que tenham por objeto a defesa dos seus interesses, na
formação das decisões que lhes digam respeito, designadamente através da respetiva audiência nos termos do
presente Código.

1 — O procedimento administrativo é tendencialmente
gratuito, na medida em que leis especiais não imponham
o pagamento de taxas por despesas, encargos ou outros
custos suportados pela Administração.
2 — Em caso de insuficiência económica, a Administração isenta, total ou parcialmente, o interessado do pagamento
das taxas ou das despesas referidas no número anterior.
3 — A insuficiência económica deve ser provada nos termos da lei sobre apoio judiciário, com as devidas adaptações.

Artigo 13.º

Artigo 16.º

Princípio da decisão

Princípio da responsabilidade

1 — Os órgãos da Administração Pública têm o dever de
se pronunciar sobre todos os assuntos da sua competência
que lhes sejam apresentados e, nomeadamente, sobre os
assuntos que aos interessados digam diretamente respeito,
bem como sobre quaisquer petições, representações, reclamações ou queixas formuladas em defesa da Constituição,
das leis ou do interesse público.
2 — Não existe o dever de decisão quando, há menos
de dois anos, contados da data da apresentação do requerimento, o órgão competente tenha praticado um ato
administrativo sobre o mesmo pedido, formulado pelo
mesmo particular com os mesmos fundamentos.
3 — Os órgãos da Administração Pública podem decidir sobre coisa diferente ou mais ampla do que a pedida,
quando o interesse público assim o exija.

A Administração Pública responde, nos termos da lei,
pelos danos causados no exercício da sua atividade.

Artigo 12.º
Princípio da participação

Artigo 14.º
Princípios aplicáveis à administração eletrónica

1 — Os órgãos e serviços da Administração Pública
devem utilizar meios eletrónicos no desempenho da sua ati-

Artigo 17.º
Princípio da administração aberta

1 — Todas as pessoas têm o direito de acesso aos arquivos e registos administrativos, mesmo quando nenhum
procedimento que lhes diga diretamente respeito esteja em
curso, sem prejuízo do disposto na lei em matérias relativas
à segurança interna e externa, à investigação criminal, ao
sigilo fiscal e à privacidade das pessoas.
2 — O acesso aos arquivos e registos administrativos
é regulado por lei.
Artigo 18.º
Princípio da proteção dos dados pessoais

Os particulares têm direito à proteção dos seus dados
pessoais e à segurança e integridade dos suportes, sistemas
e aplicações utilizados para o efeito, nos termos da lei.
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Artigo 19.º

Artigo 22.º

Princípio da cooperação leal com a União Europeia

Suplência do presidente e do secretário

1 — Sempre que o direito da União Europeia imponha
à Administração Pública a obrigação de prestar informações, apresentar propostas ou de, por alguma outra forma,
colaborar com a Administração Pública de outros Estados-membros, essa obrigação deve ser cumprida no prazo para
tal estabelecido.
2 — Na ausência de prazo específico, a obrigação referida no número anterior é cumprida no quadro da cooperação leal que deve existir entre a Administração Pública
e a União Europeia.

1 — Salvo disposição legal, estatutária ou regimental
em contrário, intervêm como suplentes do presidente e do
secretário de qualquer órgão colegial, quando ocorra a sua
ausência ou impedimento, respetivamente, o vogal mais
antigo e o vogal mais moderno.
2 — No caso de os vogais possuírem a mesma antiguidade reportada ao momento da assunção do cargo, intervêm
como suplentes, respetivamente, o vogal de mais idade e
o vogal mais jovem.
3 — Em caso de conflito entre o presidente e o órgão
quanto aos pressupostos de intervenção de um seu suplente,
prevalece a vontade colegial quando não caiba a outro
órgão a competência para o dirimir.

PARTE II
Dos órgãos da Administração Pública
CAPÍTULO I
Natureza e regime dos órgãos
Artigo 20.º
Órgãos

1 — São órgãos da Administração Pública os centros
institucionalizados titulares de poderes e deveres para
efeitos da prática de atos jurídicos imputáveis à pessoa
coletiva.
2 — Os órgãos são, nos termos das normas que os instituem ou preveem a sua instituição, singulares ou colegiais
e permanentes ou temporários.
3 — Os órgãos colegiais podem adotar o seu regimento
no quadro das normas legais e estatutárias aplicáveis.
CAPÍTULO II
Dos órgãos colegiais
Artigo 21.º
Presidente e secretário

1 — Sempre que a lei não disponha de forma diferente,
cada órgão colegial da Administração Pública tem um
presidente e um secretário, a eleger pelos membros que
o compõem.
2 — Cabe ao presidente do órgão colegial, além de
outras funções que lhe sejam atribuídas, abrir e encerrar
as reuniões, dirigir os trabalhos e assegurar o cumprimento
das leis e a regularidade das deliberações.
3 — O presidente pode, ainda, suspender ou encerrar
antecipadamente as reuniões, quando circunstâncias excecionais o justifiquem, mediante decisão fundamentada, a
incluir na ata da reunião, podendo a decisão ser revogada
em recurso imediatamente interposto e votado favoravelmente, de forma não tumultuosa, por maioria de dois terços
dos membros com direito a voto.
4 — O presidente, ou quem o substituir, pode reagir
judicialmente contra deliberações tomadas pelo órgão a
que preside quando as considere ilegais, impugnando atos
administrativos ou normas regulamentares ou pedindo a
declaração de ilegalidade por omissão de normas, bem
como requerer as providências cautelares adequadas.

Artigo 23.º
Reuniões ordinárias

1 — Na falta de determinação legal, estatutária ou regimental ou de deliberação do órgão, cabe ao presidente a
fixação dos dias e horas das reuniões ordinárias.
2 — Quaisquer alterações ao dia e hora fixados para
as reuniões devem ser comunicadas a todos os membros
do órgão, de forma a garantir o seu conhecimento seguro
e oportuno.
Artigo 24.º
Reuniões extraordinárias

1 — As reuniões extraordinárias têm lugar mediante
convocação do presidente, salvo disposição especial.
2 — O presidente é obrigado a proceder à convocação
sempre que pelo menos um terço dos vogais lho solicitem
por escrito, indicando o assunto que desejam ver tratado.
3 — A convocatória da reunião deve ser feita para um
dos 15 dias seguintes à apresentação do pedido, mas sempre com uma antecedência mínima de 48 horas sobre a data
da reunião extraordinária.
4 — Da convocatória devem constar, de forma expressa
e especificada, os assuntos a tratar na reunião.
5 — Se o presidente não proceder à convocação requerida nos termos do n.º 2, podem os requerentes efetuá-la
diretamente, com invocação dessa circunstância, expedindo a convocatória para os endereços eletrónicos de
todos os membros do órgão, quando aqueles se encontrem registados nos termos estatutários ou regimentais, ou
publicitando-a mediante publicação num jornal de circulação nacional ou local e nos locais de estilo usados para
a notificação edital.
6 — A convocatória efetuada de acordo com o disposto
no número anterior deve ser feita com a antecedência
mínima de 48 horas.
Artigo 25.º
Ordem do dia

1 — A ordem do dia de cada reunião é estabelecida pelo
presidente, e, salvo disposição especial em contrário, deve
incluir os assuntos que para esse fim lhe forem indicados
por qualquer vogal, desde que sejam da competência do
órgão e o pedido seja apresentado por escrito com uma antecedência mínima de cinco dias sobre a data da reunião.
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2 — A ordem do dia deve ser entregue a todos os membros com a antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre
a data da reunião.
3 — No caso previsto no n.º 5 do artigo anterior, a competência conferida no n.º 1 ao presidente é devolvida aos
vogais que convoquem a reunião.
Artigo 26.º
Objeto das deliberações

1 — Só podem ser tomadas deliberações cujo objeto se
inclua na ordem do dia da reunião.
2 — Excetuam-se do disposto no número anterior os
casos em que, numa reunião ordinária, pelo menos dois
terços dos membros do órgão reconheçam a urgência de
deliberação imediata sobre assunto não incluído na ordem
do dia.
Artigo 27.º
Reuniões públicas

1 — As reuniões dos órgãos da Administração Pública
não são públicas, salvo disposição legal em contrário.
2 — Quando as reuniões hajam de ser públicas, deve ser
dada publicidade aos dias, horas e locais da sua realização, de
forma a garantir o conhecimento dos interessados com uma
antecedência de, pelo menos, 48 horas sobre a data da reunião.
3 — Quando a lei o determinar ou o órgão tiver deliberado nesse sentido, podem os assistentes às reuniões
públicas intervir para comunicar ou pedir informações,
ou expressar opiniões, sobre assuntos relevantes da competência daquele.
Artigo 28.º
Inobservância das disposições sobre convocação de reuniões

A ilegalidade resultante da inobservância das disposições contidas nos artigos 23.º e 24.º e dos prazos estabelecidos no artigo 25.º só se considera sanada quando todos
os membros do órgão compareçam à reunião e nenhum
suscite logo de início oposição à sua realização.
Artigo 29.º
Quórum

1 — Os órgãos colegiais só podem, em regra, deliberar
quando esteja presente a maioria do número legal dos seus
membros com direito a voto.
2 — Quando se não verifique na primeira convocação o
quórum previsto no número anterior, deve ser convocada
nova reunião com um intervalo mínimo de 24 horas.
3 — Sempre que se não disponha de forma diferente,
os órgãos colegiais reunidos em segunda convocatória
podem deliberar desde que esteja presente um terço dos
seus membros com direito a voto.
4 — Nos órgãos colegiais compostos por três membros,
é de dois o quórum necessário para deliberar, mesmo em
segunda convocatória.
Artigo 30.º
Proibição da abstenção

No silêncio da lei, é proibida a abstenção aos membros
dos órgãos consultivos e aos dos órgãos deliberativos,
quando no exercício de funções consultivas.

Artigo 31.º
Formas de votação

1 — As deliberações são antecedidas de discussão das
respetivas propostas sempre que qualquer membro do órgão colegial nisso mostre interesse e, salvo disposição legal
em contrário, são tomadas por votação nominal, devendo
votar primeiramente os vogais e, por fim, o presidente.
2 — As deliberações que envolvam um juízo de valor
sobre comportamentos ou qualidades de pessoas são tomadas por escrutínio secreto, devendo o presidente, em
caso de dúvida fundada, determinar que seja essa a forma
para a votação.
3 — Quando exigida, a fundamentação das deliberações
tomadas por escrutínio secreto é feita pelo presidente do
órgão colegial após a votação, tendo presente a discussão
que a tiver precedido.
4 — Não podem estar presentes no momento da discussão nem da votação os membros do órgão que se encontrem
ou se considerem impedidos.
Artigo 32.º
Maioria exigível nas deliberações

1 — As deliberações são tomadas por maioria absoluta
de votos dos membros presentes à reunião, salvo nos casos
em que, por disposição legal ou estatutária, se exija maioria
qualificada ou seja suficiente maioria relativa.
2 — Quando seja exigível maioria absoluta e esta não se
forme, nem se verifique empate, procede-se imediatamente
a nova votação e, se aquela situação se mantiver, adia-se
a deliberação para a reunião seguinte, na qual a maioria
relativa é suficiente.
Artigo 33.º
Empate na votação

1 — Em caso de empate na votação, o presidente tem
voto de qualidade, ou, sendo caso disso, de desempate,
salvo se a votação se tiver efetuado por escrutínio secreto.
2 — Havendo empate em votação por escrutínio secreto,
procede-se imediatamente a nova votação e, se o empate se
mantiver, adia-se a deliberação para a reunião seguinte.
3 — Se, na primeira votação da reunião seguinte, se
mantiver o empate, procede-se a votação nominal, na qual
a maioria relativa é suficiente.
Artigo 34.º
Ata da reunião

1 — De cada reunião é lavrada ata, que contém um
resumo de tudo o que nela tenha ocorrido e seja relevante
para o conhecimento e a apreciação da legalidade das
deliberações tomadas, designadamente a data e o local da
reunião, a ordem do dia, os membros presentes, os assuntos
apreciados, as deliberações tomadas, a forma e o resultado
das respetivas votações e as decisões do presidente.
2 — As atas são lavradas pelo secretário e submetidas
à aprovação dos membros no final da respetiva reunião
ou no início da reunião seguinte, sendo assinadas, após a
aprovação, pelo presidente e pelo secretário.
3 — Não participam na aprovação da ata os membros
que não tenham estado presentes na reunião a que ela
respeita.
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4 — Nos casos em que o órgão assim o delibere, a ata é
aprovada, logo na reunião a que diga respeito, em minuta
sintética, devendo ser depois transcrita com maior concretização e novamente submetida a aprovação.
5 — O conjunto das atas é autuado e paginado de modo
a facilitar a sucessiva inclusão das novas atas e a impedir
o seu extravio.
6 — As deliberações dos órgãos colegiais só se tornam
eficazes depois de aprovadas as respetivas atas ou depois
de assinadas as minutas e a eficácia das deliberações constantes da minuta cessa se a ata da mesma reunião não as
reproduzir.

tenha havido pronúncia sobre a questão prejudicial, salvo
se da não resolução imediata do assunto resultarem graves
prejuízos para interesses públicos ou privados.
2 — A suspensão cessa:

Artigo 35.º
Registo na ata do voto de vencido

1 — Os membros do órgão colegial podem fazer constar
da ata o seu voto de vencido, enunciando as razões que
o justifiquem.
2 — Aqueles que ficarem vencidos na deliberação tomada e fizerem registo da respetiva declaração de voto na
ata ficam isentos da responsabilidade que daquela eventualmente resulte.
3 — Quando se trate de pareceres a dar a outros órgãos
administrativos, as deliberações são sempre acompanhadas
das declarações de voto apresentadas.
CAPÍTULO III
Da competência
Artigo 36.º
Irrenunciabilidade e inalienabilidade

1 — A competência é definida por lei ou por regulamento e é irrenunciável e inalienável, sem prejuízo do
disposto quanto à delegação de poderes, à suplência e à
substituição.
2 — É nulo todo o ato ou contrato que tenha por objeto
a renúncia à titularidade ou ao exercício da competência
conferida aos órgãos administrativos, sem prejuízo da delegação de poderes e figuras afins legalmente previstas.
Artigo 37.º
Fixação da competência

1 — A competência fixa-se no momento em que se
inicia o procedimento, sendo irrelevantes as modificações
de facto que ocorram posteriormente.
2 — São igualmente irrelevantes as modificações de
direito, exceto se o órgão a que o procedimento estava
afeto for extinto ou deixar de ser competente ou se lhe for
atribuída a competência de que inicialmente carecesse.
3 — Quando o órgão competente passar a ser outro,
deve o processo ser-lhe remetido oficiosamente.
Artigo 38.º
Questões prejudiciais

1 — Se a decisão final depender da decisão de uma
questão que tenha de constituir objeto de procedimento
próprio ou específico ou que seja da competência de outro órgão administrativo ou dos tribunais, deve o órgão
competente para a decisão final suspender o procedimento
administrativo, com explicitação dos fundamentos, até que

a) Quando a decisão da questão prejudicial depender da
apresentação de pedido pelo interessado e este não o apresentar perante o órgão administrativo ou o tribunal competente nos 30 dias seguintes à notificação da suspensão;
b) Quando o procedimento ou o processo instaurado
para conhecimento da questão prejudicial estiver parado,
por culpa do interessado, por mais de 30 dias;
c) Quando, por circunstâncias supervenientes, a falta
de resolução imediata do assunto causar graves prejuízos
para interesses públicos ou privados.
3 — Se não for declarada a suspensão ou esta cessar, o
órgão administrativo conhece das questões prejudiciais,
mas a respetiva decisão não produz quaisquer efeitos fora
do procedimento em que for proferida.
Artigo 39.º
Conflitos de competência territorial

Em caso de dúvidas sérias de entendimento ou de aplicação das normas de competência territorial, deve ser utilizado,
como critério interpretativo, o da localização mais adequada
do órgão decisor para a eficiente resolução do assunto.
Artigo 40.º
Controlo da competência

1 — Antes de qualquer decisão, o órgão da Administração Pública deve certificar-se de que é competente para
conhecer da questão.
2 — A incompetência deve ser suscitada oficiosamente
pelo órgão e pode ser arguida pelos interessados.
Artigo 41.º
Apresentação de requerimento a órgão incompetente

1 — Quando seja apresentado requerimento, petição,
reclamação ou recurso a órgão incompetente, o documento
recebido é enviado oficiosamente ao órgão titular da competência, disso se notificando o particular.
2 — Nos casos previstos nos números anteriores, vale a
data da apresentação inicial do requerimento para efeitos
da sua tempestividade.
Artigo 42.º
Suplência

1 — Nos casos de ausência, falta ou impedimento do
titular do órgão ou do agente, cabe ao suplente designado
na lei, nos estatutos ou no regimento, agir no exercício da
competência desse órgão ou agente.
2 — Na falta de designação, a suplência cabe ao inferior
hierárquico imediato e, em caso de igualdade de posições,
ao mais antigo.
3 — O exercício de funções em suplência abrange os poderes delegados ou subdelegados no órgão ou no agente.
Artigo 43.º
Substituição de órgãos

Nos casos em que a lei habilita um órgão a suceder,
temporária ou pontualmente, no exercício da competência
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que normalmente pertence a outro órgão, o órgão substituto
exerce como competência própria e exclusiva os poderes
do órgão substituído, suspendendo-se a aplicação da norma
atributiva da competência deste último.

2 — Os atos de delegação ou subdelegação de poderes
estão sujeitos a publicação, nos termos do artigo 159.º

CAPÍTULO IV
Da delegação de poderes
Artigo 44.º
Delegação de poderes

1 — Os órgãos administrativos normalmente competentes para decidir em determinada matéria podem, sempre
que para tal estejam habilitados por lei, permitir, através
de um ato de delegação de poderes, que outro órgão ou
agente da mesma pessoa coletiva ou outro órgão de diferente pessoa coletiva pratique atos administrativos sobre
a mesma matéria.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior,
considera-se agente aquele que, a qualquer título, exerça
funções públicas ao serviço da pessoa coletiva, em regime
de subordinação jurídica.
3 — Mediante um ato de delegação de poderes, os órgãos competentes para decidir em determinada matéria
podem sempre permitir que o seu imediato inferior hierárquico, adjunto ou substituto pratiquem atos de administração ordinária nessa matéria.
4 — O disposto no número anterior vale igualmente para
a delegação de poderes dos órgãos colegiais nos respetivos
presidentes, salvo havendo lei de habilitação específica
que estabeleça uma particular repartição de competências
entre os diversos órgãos.
5 — Os atos praticados ao abrigo de delegação ou subdelegação de poderes valem como se tivessem sido praticados pelo delegante ou subdelegante.
Artigo 45.º
Poderes indelegáveis

Não podem ser objeto de delegação, designadamente:
a) A globalidade dos poderes do delegante;
b) Os poderes suscetíveis de serem exercidos sobre o
próprio delegado;
c) Poderes a exercer pelo delegado fora do âmbito da
respetiva competência territorial.
Artigo 46.º
Subdelegação de poderes

1 — Salvo disposição legal em contrário, o delegante
pode autorizar o delegado a subdelegar.
2 — O subdelegado pode subdelegar as competências
que lhe tenham sido subdelegadas, salvo disposição legal em
contrário ou reserva expressa do delegante ou subdelegante.
Artigo 47.º
Requisitos do ato de delegação

1 — No ato de delegação ou subdelegação, deve o órgão
delegante ou subdelegante especificar os poderes que são
delegados ou subdelegados ou os atos que o delegado ou
subdelegado pode praticar, bem como mencionar a norma
atributiva do poder delegado e aquela que habilita o órgão
a delegar.

Artigo 48.º
Menção da qualidade de delegado ou subdelegado

1 — O órgão delegado ou subdelegado deve mencionar
essa qualidade no uso da delegação ou subdelegação.
2 — A falta de menção da delegação ou subdelegação
no ato praticado ao seu abrigo, ou a menção incorreta da
sua existência e do seu conteúdo, não afeta a validade
do ato, mas os interessados não podem ser prejudicados
no exercício dos seus direitos pelo desconhecimento da
existência da delegação ou subdelegação.
Artigo 49.º
Poderes do delegante ou subdelegante

1 — O órgão delegante ou subdelegante pode emitir
diretivas ou instruções vinculativas para o delegado ou
subdelegado sobre o modo como devem ser exercidos os
poderes delegados ou subdelegados.
2 — O órgão delegante ou subdelegante tem o poder
de avocar, bem como o de anular, revogar ou substituir o
ato praticado pelo delegado ou subdelegado ao abrigo da
delegação ou subdelegação.
Artigo 50.º
Extinção da delegação ou subdelegação

A delegação e a subdelegação de poderes extinguem-se:
a) Por anulação ou revogação do ato de delegação ou
subdelegação;
b) Por caducidade, resultante de se terem esgotado os
seus efeitos ou da mudança dos titulares dos órgãos delegante ou delegado, subdelegante ou subdelegado.
CAPÍTULO V
Dos conflitos de atribuições e de competência
Artigo 51.º
Competência para a resolução de conflitos

1 — Os conflitos de atribuições são resolvidos:
a) Pelos tribunais administrativos, mediante processo
de conflito entre órgãos administrativos, quando envolvam
órgãos de pessoas coletivas diferentes ou no caso de conflitos entre autoridades administrativas independentes;
b) Pelo Primeiro-Ministro, quando envolvam órgãos de
ministérios diferentes;
c) Pelo ministro, quando envolvam pessoas coletivas
dotadas de autonomia, sujeitas ao seu poder de superintendência;
d) Pelo Presidente do Governo Regional, quando envolvam órgãos de secretarias regionais diferentes;
e) Pelo secretário regional, quando envolvam pessoas
coletivas dotadas de autonomia sujeitas, ao seu poder de
superintendência.
2 — Os conflitos de competência são resolvidos pelo
órgão de menor categoria hierárquica que exerça poderes
de supervisão sobre os órgãos envolvidos.
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Artigo 52.º
Resolução administrativa dos conflitos

1 — A resolução dos conflitos de atribuições entre ministérios ou entre secretarias regionais diferentes, bem
como dos conflitos de competência, pode ser solicitada
por qualquer interessado, mediante requerimento fundamentado dirigido à entidade competente para a decisão do
procedimento, e deve ser oficiosamente suscitada pelos
órgãos em conflito logo que dele tenham conhecimento.
2 — O órgão competente para a resolução deve ouvir
os órgãos em conflito, se estes ainda se não tiverem pronunciado, e proferir a decisão no prazo de 30 dias.

PARTE III
Do procedimento administrativo

TÍTULO I
Regime comum
CAPÍTULO I
Disposições gerais

dade na respetiva estruturação, que, no respeito pelos princípios gerais da atividade administrativa, deve ser orientada
pelos interesses públicos da participação, da eficiência, da
economicidade e da celeridade na preparação da decisão.
Artigo 57.º
Acordos endoprocedimentais

1 — No âmbito da discricionariedade procedimental,
o órgão competente para a decisão final e os interessados
podem, por escrito, acordar termos do procedimento.
2 — Os acordos referidos no número anterior têm efeito
vinculativo e o seu objeto pode, designadamente, consistir
na organização de audiências orais para exercício do contraditório entre os interessados que pretendam uma certa
decisão e aqueles que se lhe oponham.
3 — Durante o procedimento, o órgão competente para
a decisão final e os interessados também podem celebrar
contrato para determinar, no todo ou em parte, o conteúdo
discricionário do ato administrativo a praticar no termo do
procedimento.
Artigo 58.º
Princípio do inquisitório

O procedimento administrativo inicia-se oficiosamente
ou a solicitação dos interessados.

O responsável pela direção do procedimento e os outros
órgãos que participem na instrução podem, mesmo que o
procedimento seja instaurado por iniciativa dos interessados, proceder a quaisquer diligências que se revelem
adequadas e necessárias à preparação de uma decisão legal
e justa, ainda que respeitantes a matérias não mencionadas
nos requerimentos ou nas respostas dos interessados.

Artigo 54.º

Artigo 59.º

Língua do procedimento

Dever de celeridade

Artigo 53.º
Iniciativa

A língua do procedimento é a língua portuguesa.
Artigo 55.º
Responsável pela direção do procedimento

1 — A direção do procedimento cabe ao órgão competente para a decisão final, sem prejuízo do disposto nos
números seguintes.
2 — O órgão competente para a decisão final delega em
inferior hierárquico seu, o poder de direção do procedimento, salvo disposição legal, regulamentar ou estatutária
em contrário ou quando a isso obviarem as condições de
serviço ou outras razões ponderosas, invocadas fundamentadamente no procedimento concreto ou em diretiva
interna respeitante a certos procedimentos.
3 — O responsável pela direção do procedimento pode
encarregar inferior hierárquico seu da realização de diligências instrutórias específicas.
4 — No órgão colegial, a delegação prevista no n.º 2 é
conferida a membro do órgão ou a agente dele dependente.
5 — A identidade do responsável pela direção do procedimento é notificada aos participantes e comunicada
a quaisquer outras pessoas que, demonstrando interesse
legítimo, requeiram essa informação.

O responsável pela direção do procedimento e os outros
órgãos intervenientes na respetiva tramitação devem providenciar por um andamento rápido e eficaz, quer recusando
e evitando tudo o que for impertinente e dilatório, quer
ordenando e promovendo tudo o que seja necessário a um
seguimento diligente e à tomada de uma decisão dentro
de prazo razoável.
Artigo 60.º
Cooperação e boa-fé procedimental

1 — Na sua participação no procedimento, os órgãos da
Administração Pública e os interessados devem cooperar
entre si, com vista à fixação rigorosa dos pressupostos de
decisão e à obtenção de decisões legais e justas.
2 — Os interessados devem concorrer para a economia
de meios na realização de diligências instrutórias e para
a tomada da decisão num prazo razoável, abstendo-se de
requerer diligências inúteis e de recorrer a expedientes
dilatórios.
Artigo 61.º
Utilização de meios eletrónicos

Princípio da adequação procedimental

1 — Salvo disposição legal em contrário, na instrução
dos procedimentos devem ser preferencialmente utilizados
meios eletrónicos, tendo em vista:

Na ausência de normas jurídicas injuntivas, o responsável pela direção do procedimento goza de discricionarie-

a) Facilitar o exercício de direitos e o cumprimento de
deveres através de sistemas que, de forma segura, fácil,

Artigo 56.º
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célere e compreensível, sejam acessíveis a todos os interessados;
b) Tornar mais simples e rápido o acesso dos interessados ao procedimento e à informação;
c) Simplificar e reduzir a duração dos procedimentos,
promovendo a rapidez das decisões, com as devidas garantias legais.

4 — Salvo o disposto em lei especial, os balcões eletrónicos asseguram a emissão automatizada de atos meramente certificativos e a notificação de decisões que incidam
sobre os requerimentos formulados através daquele suporte
eletrónico.
5 — Sem prejuízo do exercício imediato dos direitos
ou interesses legalmente protegidos do interessado no
procedimento, não são devidas taxas quando, sempre que
tal esteja legalmente previsto, os respetivos valores ou fórmulas de cálculo não sejam introduzidos nas plataformas
eletrónicas no âmbito das quais correm os procedimentos
a que dizem respeito.
6 — As taxas referidas no número anterior são, porém,
devidas sempre que:

2 — Quando na instrução do procedimento se utilizem
meios eletrónicos, as aplicações e sistemas informáticos
utilizados devem indicar o responsável pela direção do
procedimento e o órgão competente para a decisão, assim
como garantir o controlo dos prazos, a tramitação ordenada
e a simplificação e a publicidade do procedimento.
3 — Para efeitos do disposto do número anterior, os
interessados têm direito:
a) A conhecer por meios eletrónicos o estado da tramitação dos procedimentos que lhes digam diretamente
respeito;
b) A obter os instrumentos necessários à comunicação
por via eletrónica com os serviços da Administração, designadamente nome de utilizador e palavra-passe para acesso
a plataformas eletrónicas simples e, quando legalmente
previsto, conta de correio eletrónico e assinatura digital
certificada.
Artigo 62.º
Balcão único eletrónico

1 — Sempre que um procedimento administrativo se
possa iniciar e desenvolver através de um balcão eletrónico,
este deve designadamente proporcionar:
a) Informação clara e acessível a qualquer interessado
sobre os documentos necessários para a apresentação e
instrução dos correspondentes pedidos e condições para
a obtenção dos efeitos jurídicos pretendidos com o pedido;
b) Meios de consulta eletrónica do estado dos pedidos;
c) Meios de pagamento por via eletrónica das taxas
devidas, quando seja caso disso;
d) Informação completa sobre a disciplina jurídica dos
procedimentos administrativos que se podem realizar através do balcão eletrónico em causa;
e) Endereço e contacto da entidade administrativa com
competência para a direção do procedimento administrativo em causa;
f) Informação sobre os meios de reação judiciais e extrajudiciais de resolução de eventuais litígios.
2 — Os balcões eletrónicos devem poder intermediar
nos procedimentos a serem desenvolvidos entre os interessados e as autoridades administrativas competentes,
recebendo os atos de uns e outros, mediante a entrega do
correspondente recibo, e transmitindo-o imediatamente.
3 — O tempo que medeia entre a receção pelo balcão
eletrónico dos documentos apresentados e a sua entrega
ao destinatário é descontado nos prazos procedimentais
em caso de justo impedimento, designadamente quando
ocorra, de modo comprovado, uma interrupção técnica
do funcionamento dos meios eletrónicos indispensáveis
à transmissão, que não seja imputável ao órgão competente.

a) A falta de introdução dos respetivos valores ou fórmulas de cálculo nas plataformas a que se refere o número
anterior não seja imputável à entidade destinatária das
taxas; e
b) No prazo de cinco dias contados do início do procedimento, sejam inseridos os respetivos valores ou fórmulas
de cálculo nas plataformas e notificado o interessado para
proceder ao seu pagamento.
Artigo 63.º
Comunicações por telefax, telefone ou meios eletrónicos

1 — Salvo disposição legal em contrário, as comunicações da Administração com os interessados ao longo do
procedimento só podem processar-se através de telefax,
telefone ou correio eletrónico mediante seu prévio consentimento, prestado por escrito, devendo o interessado, na sua
primeira intervenção no procedimento ou posteriormente,
indicar, para o efeito, o seu número de telefax, telefone ou
a identificação da caixa postal eletrónica de que é titular,
nos termos previstos no serviço público de caixa postal
eletrónica.
2 — Presume-se que o interessado consentiu na utilização de telefax, de telefone ou de meios eletrónicos
de comunicação quando, apesar de não ter procedido à
indicação constante do número anterior, tenha estabelecido
contacto regular através daqueles meios.
3 — As comunicações da Administração com pessoas
coletivas podem processar-se através de telefax, de telefone
ou de meios eletrónicos, sem necessidade de consentimento, quando sejam efetuadas para plataformas informáticas com acesso restrito ou para os endereços de correio
eletrónico ou número de telefax ou de telefone indicados
em qualquer documento por elas apresentado no procedimento administrativo.
Artigo 64.º
Documentação das diligências e integridade
do processo administrativo

1 — Das diligências realizadas oralmente são lavrados
autos e termos, que devem conter a menção dos elementos
essenciais e da data e lugar da realização da diligência a
que respeitam.
2 — O processo administrativo em suporte de papel
é autuado e paginado de modo a facilitar a inclusão dos
documentos que nele são sucessivamente incorporados e
a impedir o seu extravio.
3 — O órgão responsável pela direção do procedimento
deve rubricar todas as folhas do processo administrativo e
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os interessados e seus mandatários têm o direito de rubricar
quaisquer folhas do mesmo.
4 — O disposto nos números anteriores não é aplicável
ao processo administrativo em suporte eletrónico, que é
definido por diploma próprio.

3 — Em caso de recusa de auxílio administrativo requerido nos termos do n.º 1, ou de dilação na sua prestação, a questão é resolvida, consoante o caso, pela autoridade competente para a resolução de conflitos de
atribuições ou de competência entre os órgãos solicitante
e solicitado ou, não a havendo, por órgão que exerça
poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o
órgão solicitado.

CAPÍTULO II
Da relação jurídica procedimental

SECÇÃO II
SECÇÃO I
Dos sujeitos do procedimento

Artigo 65.º
Sujeitos da relação jurídica procedimental

1 — São sujeitos da relação jurídica procedimental:
a) Os órgãos das entidades referidas no n.º 1 do artigo 2.º, quando competentes para a tomada de decisões
ou para a prática de atos preparatórios;
b) Os particulares legitimados nos termos do n.º 1 do
artigo 68.º;
c) Pessoas singulares e coletivas de direito privado, em
defesa de interesses difusos, segundo o disposto nos n.os 2
e 3 do artigo 68.º;
d) Os órgãos que exerçam funções administrativas, nas
condições previstas no n.º 4 do artigo 68.º
2 — Para efeitos do disposto no presente Código,
consideram-se interessados no procedimento os sujeitos
da relação jurídica procedimental referidos nas alíneas b),
c) e d) do número anterior que como tal nele se constituam,
ao abrigo de um dos títulos de legitimação previstos no
artigo 68.º
Artigo 66.º
Auxílio administrativo

1 — Para além dos casos em que a lei imponha a intervenção de outros órgãos no procedimento, o órgão competente para a decisão final deve, por iniciativa própria, por
proposta do responsável pela direção do procedimento ou
a requerimento de um sujeito privado da relação jurídica
procedimental, solicitar o auxílio de quaisquer outros órgãos da Administração Pública, indicando um prazo útil,
quando:
a) O melhor conhecimento da matéria relevante exija
uma investigação para a qual o órgão a quem é dirigida
a solicitação disponha de competência exclusiva ou de
conhecimentos aprofundados aos quais o órgão solicitante
não tenha acesso;
b) Só o órgão a quem é dirigida a solicitação tenha em
seu poder documentos ou dados cujo conhecimento seja
necessário à preparação da decisão;
c) A instrução requeira a intervenção de pessoal ou o
emprego de meios técnicos de que o órgão competente
para a decisão final não disponha.
2 — À comunicação de documentos ou dados solicitados nos termos do número anterior aplicam-se as restrições fixadas na legislação sobre o acesso aos documentos
administrativos.

Dos interessados no procedimento

Artigo 67.º
Capacidade procedimental dos particulares

1 — Os particulares têm o direito de intervir pessoalmente no procedimento administrativo ou de nele se fazer
representar ou assistir através de mandatário.
2 — A capacidade de intervenção no procedimento,
salvo disposição especial, tem por base e por medida a
capacidade de exercício de direitos segundo a lei civil, a
qual é também aplicável ao suprimento da incapacidade.
Artigo 68.º
Legitimidade procedimental

1 — Têm legitimidade para iniciar o procedimento ou
para nele se constituírem como interessados os titulares
de direitos, interesses legalmente protegidos, deveres, encargos, ónus ou sujeições no âmbito das decisões que nele
forem ou possam ser tomadas, bem como as associações,
para defender interesses coletivos ou proceder à defesa
coletiva de interesses individuais dos seus associados que
caibam no âmbito dos respetivos fins.
2 — Têm, também, legitimidade para a proteção de
interesses difusos perante ações ou omissões da Administração passíveis de causar prejuízos relevantes não individualizados em bens fundamentais como a saúde pública,
a habitação, a educação, o ambiente, o ordenamento do
território, o urbanismo, a qualidade de vida, o consumo
de bens e serviços e o património cultural:
a) Os cidadãos no gozo dos seus direitos civis e políticos e os demais eleitores recenseados no território português;
b) As associações e fundações representativas de tais
interesses;
c) As autarquias locais, em relação à proteção de tais
interesses nas áreas das respetivas circunscrições.
3 — Têm, ainda, legitimidade para assegurar a defesa
de bens do Estado, das regiões autónomas e de autarquias
locais afetados por ação ou omissão da Administração, os
residentes na circunscrição em que se localize ou tenha
localizado o bem defendido.
4 — Têm igualmente legitimidade os órgãos que exerçam funções administrativas quando as pessoas coletivas
nas quais eles se integram sejam titulares de direitos ou
interesses legalmente protegidos, poderes, deveres ou sujeições que possam ser conformados pelas decisões que
nesse âmbito forem ou possam ser tomadas, ou quando
lhes caiba defender interesses difusos que possam ser beneficiados ou afetados por tais decisões.
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SECÇÃO III
Das garantias de imparcialidade

Artigo 69.º

5 — Sempre que a situação de incompatibilidade prevista no n.º 3 ocorrer já após o início do procedimento, deve
a entidade prestadora de serviços comunicar desde logo o
facto ao responsável pela direção do procedimento e cessar
toda a sua atividade relacionada com o mesmo.

Casos de impedimento

1 — Salvo o disposto no n.º 2, os titulares de órgãos da
Administração Pública e os respetivos agentes, bem como
quaisquer outras entidades que, independentemente da sua
natureza, se encontrem no exercício de poderes públicos,
não podem intervir em procedimento administrativo ou
em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública, nos seguintes casos:
a) Quando nele tenham interesse, por si, como representantes ou como gestores de negócios de outra pessoa;
b) Quando, por si ou como representantes ou gestores
de negócios de outra pessoa, nele tenham interesse o seu
cônjuge ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos cônjuges, algum parente ou afim em linha
reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como
qualquer pessoa com quem vivam em economia comum
ou com a qual tenham uma relação de adoção, tutela ou
apadrinhamento civil;
c) Quando, por si ou como representantes ou gestores
de negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que deva ser decidida, ou quando tal
situação se verifique em relação a pessoa abrangida pela
alínea anterior;
d) Quanto tenham intervindo no procedimento como
perito ou mandatário ou hajam dado parecer sobre questão
a resolver;
e) Quando tenha intervindo no procedimento como
perito ou mandatário o seu cônjuge ou pessoa com quem
viva em condições análogas às dos cônjuges, parente ou
afim em linha reta ou até ao segundo grau da linha colateral, bem como qualquer pessoa com quem vivam em
economia comum ou com a qual tenham uma relação de
adoção, tutela ou apadrinhamento civil;
f) Quando se trate de recurso de decisão proferida por
si, ou com a sua intervenção, ou proferida por qualquer das
pessoas referidas na alínea b) ou com intervenção destas.
2 — Excluem-se do disposto no número anterior:
a) As intervenções que se traduzam em atos de mero
expediente, designadamente atos certificativos;
b) A emissão de parecer, na qualidade de membro do
órgão colegial competente para a decisão final, quando tal
formalidade seja requerida pelas normas aplicáveis;
c) A pronúncia do autor do ato recorrido, nos termos do
n.º 2 do artigo 195.º
3 — Sob pena das sanções cominadas pelos n.os 1 e 3
do artigo 76.º, não pode haver lugar, no âmbito do procedimento administrativo, à prestação de serviços de consultoria, ou outros, a favor do responsável pela respetiva
direção ou de quaisquer sujeitos públicos da relação jurídica procedimental, por parte de entidades relativamente
às quais se verifique qualquer das situações previstas no
n.º 1, ou que hajam prestado serviços, há menos de três
anos, a qualquer dos sujeitos privados participantes na
relação jurídica procedimental.
4 — As entidades prestadoras de serviços no âmbito de
um procedimento devem juntar uma declaração de que se
não encontram abrangidas pela previsão do número anterior.

Artigo 70.º
Arguição e declaração do impedimento

1 — Quando se verifique causa de impedimento em
relação a qualquer titular de órgão ou agente da Administração Pública, deve o mesmo comunicar desde logo o
facto ao respetivo superior hierárquico ou ao presidente
do órgão colegial, consoante os casos.
2 — Quando a causa de impedimento incidir sobre outras entidades que, sem a natureza daquelas a quem se refere o n.º 1, se encontrem no exercício de poderes públicos,
devem as mesmas comunicar desde logo o facto a quem
tenha o poder de proceder à respetiva substituição.
3 — Até ser proferida a decisão definitiva ou praticado
o ato, qualquer interessado pode requerer a declaração do
impedimento, especificando as circunstâncias de facto que
constituam a sua causa.
4 — Compete ao superior hierárquico ou ao presidente
do órgão colegial conhecer da existência do impedimento
e declará-lo, ouvindo, se considerar necessário, o titular
do órgão ou agente.
5 — Tratando-se do impedimento do presidente do órgão colegial, a decisão do incidente compete ao próprio
órgão, sem intervenção do presidente.
6 — O disposto nos n.os 3 a 5 aplica-se, com as necessárias adaptações, às situações referidas no n.º 2.
Artigo 71.º
Efeitos da arguição do impedimento

1 — O titular do órgão ou agente ou outra qualquer
entidade no exercício de poderes públicos devem suspender a sua atividade no procedimento, logo que façam
a comunicação a que se refere o n.º 1 do artigo anterior
ou tenham conhecimento do requerimento a que se refere
o n.º 3 do mesmo preceito, até à decisão do incidente,
salvo determinação em contrário de quem tenha o poder
de proceder à respetiva substituição.
2 — Os impedidos nos termos do artigo 69.º devem
tomar todas as medidas que forem inadiáveis em caso
de urgência ou de perigo, as quais carecem, todavia, de
ratificação pela entidade que os substituir.
Artigo 72.º
Efeitos da declaração do impedimento

1 — Declarado o impedimento, é o impedido imediatamente substituído no procedimento pelo respetivo suplente,
salvo se houver avocação pelo órgão competente para o
efeito.
2 — Tratando-se de órgão colegial, se não houver ou
não puder ser designado suplente, o órgão funciona sem
o membro impedido.
Artigo 73.º
Fundamento da escusa e suspeição

1 — Os titulares de órgãos da Administração Pública e
respetivos agentes, bem como quaisquer outras entidades
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que, independentemente da sua natureza, se encontrem
no exercício de poderes públicos devem pedir dispensa
de intervir no procedimento ou em ato ou contrato de direito público ou privado da Administração Pública quando
ocorra circunstância pela qual se possa com razoabilidade
duvidar seriamente da imparcialidade da sua conduta ou
decisão e, designadamente:

2 — A decisão deve ser proferida no prazo de oito
dias.
3 — Sendo reconhecida procedência ao pedido, é observado o disposto nos artigos 71.º e 72.º

a) Quando, por si ou como representante ou gestor de
negócios de outra pessoa, nele tenha interesse parente ou
afim em linha reta ou até ao terceiro grau da linha colateral,
ou tutelado ou curatelado dele, do seu cônjuge ou de pessoa
com quem viva em condições análogas às dos cônjuges;
b) Quando o titular do órgão ou agente, o seu cônjuge
ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos
cônjuges, ou algum parente ou afim na linha reta, for credor
ou devedor de pessoa singular ou coletiva com interesse
direto no procedimento, ato ou contrato;
c) Quando tenha havido lugar ao recebimento de dádivas, antes ou depois de instaurado o procedimento, pelo
titular do órgão ou agente, seu cônjuge ou pessoa com
quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente
ou afim na linha reta;
d) Se houver inimizade grave ou grande intimidade entre
o titular do órgão ou agente, ou o seu cônjuge ou pessoa
com quem viva em condições análogas às dos cônjuges,
e a pessoa com interesse direto no procedimento, ato ou
contrato;
e) Quando penda em juízo ação em que sejam parte o
titular do órgão ou agente, o seu cônjuge ou pessoa com
quem viva em condições análogas às dos cônjuges, parente
em linha reta ou pessoa com quem viva em economia comum, de um lado, e, do outro, o interessado, o seu cônjuge
ou pessoa com quem viva em condições análogas às dos
cônjuges, parente em linha reta ou pessoa com quem viva
em economia comum.
2 — Com fundamento semelhante, pode qualquer interessado na relação jurídica procedimental deduzir suspeição quanto a titulares de órgãos da Administração Pública,
respetivos agentes ou outras entidades no exercício de
poderes públicos que intervenham no procedimento, ato
ou contrato.
Artigo 74.º
Formulação do pedido

1 — Nos casos previstos no artigo anterior, o pedido
deve ser dirigido à entidade competente para dele conhecer,
indicando com precisão os factos que o justifiquem.
2 — O pedido do titular do órgão ou agente só é formulado por escrito quando assim for determinado pela
entidade a quem for dirigido.
3 — Quando o pedido seja formulado por interessado na
relação jurídica procedimental, é sempre ouvido o titular
do órgão ou o agente visado.
4 — Os pedidos devem ser formulados logo que haja
conhecimento da circunstância que determina a escusa
ou a suspeição.
Artigo 75.º
Decisão sobre a escusa ou suspeição

1 — A competência para decidir da escusa ou suspeição é deferida nos termos referidos nos n.os 4 a 6 do artigo 70.º

Artigo 76.º
Sanções

1 — São anuláveis nos termos gerais os atos ou contratos em que tenham intervindo titulares de órgãos ou
agentes impedidos ou em cuja preparação tenha ocorrido
prestação de serviços à Administração Pública em violação
do disposto nos n.os 3 a 5 do artigo 69.º
2 — A omissão do dever de comunicação a que alude
o n.º 1 do artigo 70.º constitui falta grave para efeitos disciplinares.
3 — A prestação de serviços em violação do disposto
nos n.os 3 a 5 do artigo 69.º constitui o prestador no dever de
indemnizar a Administração Pública e terceiros de boa-fé
pelos danos resultantes da anulação do ato ou contrato.
4 — A falta ou decisão negativa sobre a dedução da
suspeição não prejudica a invocação da anulabilidade dos
atos praticados ou dos contratos celebrados, quando do
conjunto das circunstâncias do caso concreto resulte a
razoabilidade de dúvida séria sobre a imparcialidade da
atuação do órgão, revelada na direção do procedimento,
na prática de atos preparatórios relevantes para o sentido
da decisão ou na própria tomada da decisão.
CAPÍTULO III
Da conferência procedimental
Artigo 77.º
Conceito e modalidades

1 — As conferências procedimentais destinam-se ao
exercício em comum ou conjugado das competências de
diversos órgãos da Administração Pública, no sentido de
promover a eficiência, a economicidade e a celeridade da
atividade administrativa.
2 — As conferências procedimentais podem dizer respeito a um único procedimento ou a vários procedimentos
conexos, e dirigir-se à tomada de uma única decisão ou de
várias decisões conjugadas.
3 — As conferências procedimentais relativas a vários
procedimentos conexos ou a um único procedimento complexo, em que há lugar à tomada de diferentes decisões
por diferentes órgãos, podem assumir uma das seguintes
modalidades:
a) Conferência deliberativa, destinada ao exercício conjunto das competências decisórias dos órgãos participantes
através de um único ato de conteúdo complexo, que substitui a prática, por cada um deles, de atos administrativos
autónomos;
b) Conferência de coordenação, destinada ao exercício
individualizado, mas simultâneo, das competências dos
órgãos participantes, através da prática, por cada um deles,
de atos administrativos autónomos.
4 — Quando não exista incompatibilidade entre a forma
contratual e a matéria a conformar, as conferências deliberativa e de coordenação podem terminar pela celebração
de um contrato entre os órgãos participantes e o interes-
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sado, em substituição do ato ou dos atos cuja preparação
se visava.
5 — As conferências procedimentais relativas a um
único procedimento podem envolver apenas o órgão competente para a decisão final ou para uma decisão intercalar e
órgãos titulares de competências consultivas, sendo, nesse
caso, aplicável o disposto no n.º 7 do artigo 79.º

de modo definitivo, a posição do órgão sobre a matéria da
deliberação a adotar, ou para tomar ele próprio a decisão
correspondente à competência do órgão, no âmbito das
conferências de coordenação.
6 — A ausência de um órgão regularmente convocado
não obsta ao funcionamento da conferência, considerando-se que os órgãos que tenham faltado à conferência procedimental deliberativa nada têm a opor ao deferimento do
pedido, salvo se invocarem justo impedimento no prazo
de oito dias.
7 — Quando na conferência procedimental participem
órgãos titulares de competência consultiva, estes exprimem
o sentido da sua decisão de forma oral, juntando o parecer
escrito no prazo de oito dias, para ser anexado à ata.
8 — O interessado pode ser convocado para estar presente nas reuniões, sem direito de voto, quando tal se revele
necessário a uma boa decisão.

Artigo 78.º
Instituição das conferências procedimentais

1 — Sem prejuízo da realização de conferências de
coordenação por acordo entre os órgãos envolvidos, a
possibilidade da realização de conferências procedimentais no âmbito de cada tipo de procedimento depende de
previsão específica em lei ou regulamento, ou em contrato
interadministrativo a celebrar entre entidades públicas
autónomas.
2 — No âmbito da administração direta e indireta do
Estado, a instituição da possibilidade da realização de
conferências procedimentais pode ser feita por portaria
dos ministros competentes para a direção e tutela dos organismos envolvidos ou para a resolução dos conflitos de
atribuições ou competências entre os órgãos em causa.
3 — O ato que institui a possibilidade da realização de
conferências procedimentais no âmbito de cada tipo de
procedimento:
a) Determina o órgão competente para convocar e presidir às conferências;
b) Vincula os demais órgãos participantes à observância
dos deveres que lhes são impostos no presente capítulo;
c) Habilita os órgãos participantes a delegar em membros seus, no caso de órgãos colegiais, ou em agentes deles
dependentes os poderes necessários ao funcionamento
das conferências procedimentais, segundo o disposto no
presente capítulo;
d) Confere aos órgãos participantes em conferência
deliberativa a competência conjunta para deliberarem
através de um único ato de conteúdo complexo, a que
corresponderia a prática isolada de atos administrativos
por cada um deles.
Artigo 79.º
Realização da conferência procedimental

1 — Cada conferência procedimental é convocada relativamente a uma situação concreta, por iniciativa própria
do órgão competente nos termos do ato instituidor previsto
no artigo anterior, ou quando requerida por um ou mais
interessados.
2 — O requerimento dos interessados constitui o órgão
competente no dever de convocar a conferência no prazo
de 15 dias.
3 — A convocatória da primeira reunião da conferência
deve ser feita com a antecedência mínima de cinco dias em
relação à data da reunião, podendo os órgãos participantes,
em caso de impossibilidade fundamentada, propor um
adiamento não superior a 10 dias.
4 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes, as
reuniões da conferência podem ter lugar presencialmente
ou por videoconferência.
5 — Cada um dos órgãos convocados tem o dever de
participar na conferência, delegando, para o efeito, num dos
seus membros, no caso de órgãos colegiais, ou em agentes
dele dependentes os poderes necessários para nela assumir,

Artigo 80.º
Audiência dos interessados e audiência pública

1 — Na conferência procedimental, o direito de audiência dos interessados é exercido oralmente, em sessão
na qual estejam presentes todos os órgãos participantes,
e, no caso da conferência de coordenação, em simultâneo
quanto às várias decisões a adotar, podendo os interessados
apresentar alegações escritas, as quais devem constar como
anexo da ata da sessão.
2 — Para o efeito do disposto do número anterior, os
interessados são convocados nos termos do disposto no
artigo 122.º
3 — Nos procedimentos em que seja obrigatória a audiência pública, a realização desta na pendência da conferência procedimental suspende o prazo para a conclusão
da mesma.
Artigo 81.º
Conclusão da conferência procedimental

1 — O prazo para a realização da conferência procedimental é de 60 dias, prorrogável por mais 30 dias, e, no
seu decurso, suspendem-se os prazos para a conclusão
dos procedimentos nos quais deveriam ser praticados os
vários atos envolvidos.
2 — A conferência procedimental finda:
a) Com a prática do ato ou dos atos que visa preparar;
b) No termo do prazo, sem que o ato ou os atos que visa
preparar tenham sido praticados.
3 — No termo da conferência procedimental, o órgão
que a ela presidiu elabora uma ata, na qual são registados
os sucessivos passos da conferência e, quando for o caso,
o ato ou atos decisórios nela praticados, com a respetiva
fundamentação, e os restantes atos nela autonomamente
praticados por cada órgão participante.
4 — Em caso de falta de acordo, os órgãos participantes
emitem uma declaração para constar da ata, na qual especificam as razões da sua discordância e, sempre que possível,
as alterações que consideram necessárias à viabilização do
projeto, atividade, regulação de um bem ou situação que
constitua o objeto da conferência.
5 — A pronúncia desfavorável de qualquer dos participantes na conferência deliberativa determina o indeferimento das pretensões apreciadas na conferência,
salvo se os órgãos acordarem nas alterações necessárias
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ao respetivo deferimento e na possibilidade da repetição
da conferência, caso essas alterações sejam concretizadas
pelo interessado.
6 — O disposto no número anterior não impede os órgãos participantes na conferência, que não tenham apresentado objeções quanto à matéria da sua competência,
de praticarem individualmente o ato administrativo que
lhes compete, no prazo de oito dias, a contar do termo da
conferência.
7 — Sem prejuízo do disposto na segunda parte do n.º 5, a
conferência finda nos termos da alínea b) do n.º 2 pode ser repetida em casos excecionais, devidamente justificados, quando
todos os órgãos envolvidos nisso, previamente, acordem.
8 — Em caso de repetição da conferência, são aproveitados os atos praticados no decurso da primeira cuja
atualidade se mantenha.

máximo de 10 dias, a contar da apresentação do requerimento, certidão, reprodução ou declaração autenticada de
documentos de que constem, consoante o pedido, todos
ou alguns dos seguintes elementos:

CAPÍTULO IV
Do direito à informação
Artigo 82.º

a) Data de apresentação de requerimentos, petições,
reclamações, recursos ou documentos semelhantes;
b) Conteúdo dos documentos referidos na alínea anterior
ou pretensão nestes formulada;
c) Andamento que tiveram ou situação em que se encontram os documentos a que se refere o n.º 1;
d) Resolução tomada ou falta de resolução.
2 — O dever estabelecido no número anterior não
abrange os documentos classificados ou que revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou científica.
3 — Quando os elementos constem de procedimentos
informatizados, as certidões, reproduções ou declarações
previstas no n.º 1 são passadas, com a devida autenticação, no prazo máximo de três dias, por via eletrónica ou
mediante impressão nos serviços da Administração.

Direito dos interessados à informação

Artigo 85.º

1 — Os interessados têm o direito de ser informados pelo
responsável pela direção do procedimento, sempre que o
requeiram, sobre o andamento dos procedimentos que lhes
digam diretamente respeito, bem como o direito de conhecer as resoluções definitivas que sobre eles forem tomadas.
2 — As informações a prestar abrangem a indicação
do serviço onde o procedimento se encontra, os atos e
diligências praticados, as deficiências a suprir pelos interessados, as decisões adotadas e quaisquer outros elementos
solicitados.
3 — As informações solicitadas ao abrigo do presente
artigo são fornecidas no prazo máximo de 10 dias.
4 — Nos procedimentos eletrónicos, a Administração
deve colocar à disposição dos interessados, na Internet,
um serviço de acesso restrito, no qual aqueles possam,
mediante prévia identificação, obter por via eletrónica a informação sobre o estado de tramitação do procedimento.
5 — Salvo disposição legal em contrário, a informação
eletrónica sobre o andamento dos procedimentos abrange
os elementos mencionados no n.º 2.

Extensão do direito à informação

Artigo 83.º
Consulta do processo e passagem de certidões

1 — Os interessados têm o direito de consultar o processo que não contenha documentos classificados ou que
revelem segredo comercial ou industrial ou segredo relativo à propriedade literária, artística ou científica.
2 — O direito referido no número anterior abrange os
documentos relativos a terceiros, sem prejuízo da proteção
dos dados pessoais nos termos da lei.
3 — Os interessados têm o direito, mediante o pagamento das importâncias que forem devidas, de obter certidão, reprodução ou declaração autenticada dos documentos
que constem dos processos a que tenham acesso.
Artigo 84.º
Certidões independentes de despacho

1 — Os serviços competentes são obrigados a passar aos
interessados, independentemente de despacho e no prazo

1 — Os direitos reconhecidos nos artigos 82.º a 84.º são
extensivos a quaisquer pessoas que provem ter interesse legítimo no conhecimento dos elementos que pretendam.
2 — O exercício dos direitos previstos no número anterior depende de despacho do dirigente do serviço, exarado
em requerimento escrito, instruído com os documentos
probatórios do interesse legítimo invocado.
CAPÍTULO V
Dos prazos
Artigo 86.º
Prazo geral

1 — Exceto quanto ao prazo de decisão do procedimento e na falta de disposição especial ou de fixação pela
Administração, o prazo para os atos a praticar pelos órgãos
administrativos é de 10 dias.
2 — É igualmente de 10 dias o prazo para os interessados requererem ou praticarem quaisquer atos, promoverem
diligências, responderem sobre os assuntos acerca dos
quais se devam pronunciar ou exercerem outros poderes
no procedimento.
Artigo 87.º
Contagem dos prazos

À contagem dos prazos são aplicáveis as seguintes regras:
a) O prazo começa a correr independentemente de quaisquer formalidades;
b) Não se inclui na contagem o dia em que ocorra o
evento a partir do qual o prazo começa a correr;
c) O prazo fixado suspende-se nos sábados, domingos
e feriados;
d) Na contagem dos prazos legalmente fixados em mais
de seis meses, incluem-se os sábados, domingos e feriados;
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e) É havido como prazo de um ou dois dias o designado,
respetivamente, por 24 ou 48 horas;
f) O termo do prazo que coincida com dia em que
o serviço perante o qual deva ser praticado o ato não
esteja aberto ao público, ou não funcione durante o
período normal, transfere -se para o primeiro dia útil
seguinte;
g) Considera-se que o serviço não está aberto ao público quando for concedida tolerância de ponto, total ou
parcial.

2 — A decisão de ordenar ou alterar qualquer medida
provisória não carece de audiência prévia, deve ser fundamentada e fixar prazo para a sua vigência.
3 — A revogação das medidas provisórias deve ser
fundamentada.
4 — Os atos administrativos que ordenem medidas provisórias são passíveis de impugnação junto dos tribunais
administrativos.

Artigo 88.º
Dilação

1 — Quando os interessados residam ou se encontrem
fora do continente e neste se localize o serviço por onde
o procedimento corra, os prazos fixados na lei, se não
atenderem já a essa circunstância, só se iniciam depois
de decorridos:
a) Cinco dias, se os interessados residirem ou se encontrarem no território das regiões autónomas;
b) 15 dias, se os interessados residirem ou se encontrarem em país estrangeiro europeu;
c) 30 dias, se a notificação tiver sido efetuada por edital
ou se os interessados residirem em país estrangeiro fora
da Europa.
2 — A dilação prevista na alínea a) do número anterior é igualmente aplicável se o procedimento correr
em serviço localizado numa Região Autónoma e os interessados residirem ou se encontrarem noutra ilha da
mesma Região Autónoma, na outra Região Autónoma
ou no continente.
3 — As dilações previstas nas alíneas b) e c) do n.º 1
são também aplicáveis aos procedimentos que corram em
serviços localizados nas regiões autónomas.
4 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores,
sempre que a notificação não se encontre traduzida na língua do interessado estrangeiro ou numa outra língua que
este possa entender sem constrangimentos excessivos, há
lugar a uma dilação de 30 dias.
5 — As dilações previstas no presente artigo não se
aplicam quando os atos e formalidades em causa sejam
praticados através de meios eletrónicos.
CAPÍTULO VI
Das medidas provisórias
Artigo 89.º
Admissibilidade de medidas provisórias

1 — Em qualquer fase do procedimento, pode o órgão competente para a decisão final, oficiosamente ou
a requerimento dos interessados, ordenar as medidas
provisórias que se mostrem necessárias, se houver justo
receio de, sem tais medidas, se constituir uma situação
de facto consumado ou se produzirem prejuízos de difícil reparação para os interesses públicos ou privados
em presença, e desde que, uma vez ponderados esses
interesses, os danos que resultariam da medida se não
mostrem superiores aos que se pretendam evitar com a
respetiva adoção.

Artigo 90.º
Caducidade das medidas provisórias

Salvo disposição especial, as medidas provisórias caducam quando:
a) Seja proferida decisão definitiva no procedimento;
b) Expire o prazo que lhes tenha sido fixado ou a respetiva prorrogação;
c) Expire o prazo fixado na lei para a decisão final;
d) A decisão final não seja proferida dentro dos 180 dias
seguintes à instauração do procedimento.
CAPÍTULO VII
Dos pareceres
Artigo 91.º
Espécies de pareceres

1 — Os pareceres são obrigatórios ou facultativos, consoante sejam ou não exigidos por lei, e são vinculativos
ou não vinculativos, conforme as respetivas conclusões
tenham ou não de ser seguidas pelo órgão competente
para a decisão.
2 — Salvo disposição expressa em contrário, os pareceres legalmente previstos consideram-se obrigatórios e
não vinculativos.
Artigo 92.º
Forma e prazos dos pareceres

1 — Os pareceres devem ser sempre fundamentados e
concluir de modo expresso e claro sobre todas as questões
indicadas na consulta.
2 — O responsável pela direção do procedimento deve
solicitar, sempre que possível em simultâneo, aos órgãos
competentes a emissão dos pareceres a que haja lugar logo
que, perante a marcha do procedimento, estejam reunidos
os pressupostos para tanto.
3 — Na falta de disposição especial, os pareceres são
emitidos no prazo de 30 dias, exceto quando o responsável
pela direção do procedimento fixar, fundamentadamente,
prazo diferente.
4 — O prazo diferente previsto no número anterior não
deve ser inferior a 15 dias nem superior a 45 dias.
5 — Quando um parecer obrigatório não for emitido
dentro dos prazos previstos no número anterior, pode o
procedimento prosseguir e vir a ser decido sem o parecer,
salvo disposição legal expressa em contrário.
6 — No caso de o parecer obrigatório ser vinculativo,
a decisão final só pode ser proferida sem a prévia emissão
daquele desde que o responsável pela direção do procedimento tenha interpelado, no prazo de 10 dias, o órgão
competente para o emitir, sem que este o tenha feito no
prazo de 20 dias a contar dessa interpelação.
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CAPÍTULO VIII

Artigo 98.º

Da extinção do procedimento

Publicitação do início do procedimento
e participação procedimental

Artigo 93.º

1 — O início do procedimento é publicitado na Internet,
no sítio institucional da entidade pública, com a indicação
do órgão que decidiu desencadear o procedimento, da
data em que o mesmo se iniciou, do seu objeto e da forma
como se pode processar a constituição como interessados
e a apresentação de contributos para a elaboração do regulamento.
2 — Quando as circunstâncias o justifiquem, podem
ser estabelecidos os termos de acompanhamento regular
do procedimento por acordo endoprocedimental com as
associações e fundações representativas dos interesses envolvidos e com as autarquias locais em relação à proteção
de interesses nas áreas das respetivas circunscrições.

Causas de extinção

O procedimento extingue-se pela tomada da decisão
final ou por qualquer dos outros factos previstos no presente Código.
Artigo 94.º
Decisão final

1 — Na decisão final, o órgão competente deve resolver
todas as questões pertinentes suscitadas durante o procedimento e que não hajam sido decididas em momento
anterior.
2 — À decisão final proferida através de meios eletrónicos deve ser aposta assinatura eletrónica ou outro meio
idóneo de autenticação do titular do órgão competente, nos
termos de legislação própria, o qual deve ser devidamente
identificado.
Artigo 95.º

Artigo 99.º
Projeto de regulamento

Os regulamentos são aprovados com base num projeto,
acompanhado de uma nota justificativa fundamentada, que
deve incluir uma ponderação dos custos e benefícios das
medidas projetadas.

Impossibilidade ou inutilidade superveniente

Artigo 100.º

1 — O procedimento é declarado extinto quando o órgão competente para a decisão verifique que a finalidade
a que ele se destinava ou o objeto da decisão se tornaram
impossíveis ou inúteis.
2 — A declaração da extinção a que se refere o número
anterior é sempre fundamentada, podendo ser impugnada
nos termos gerais.

Audiência dos interessados

TÍTULO II
Procedimento do regulamento e do ato
administrativo
Artigo 96.º
Objeto

Além do disposto no título anterior, o procedimento do
regulamento e do ato administrativo regem-se, respetivamente, pelos capítulos I e II do presente título.
CAPÍTULO I
Procedimento do regulamento administrativo
Artigo 97.º
Petições

1 — Os interessados podem apresentar aos órgãos competentes petições em que solicitem a elaboração, modificação ou revogação de regulamentos, as quais devem
ser fundamentadas, sem o que a Administração não toma
conhecimento delas.
2 — O órgão com competência regulamentar deve informar os interessados do destino dado às petições formuladas
ao abrigo do n.º 1, bem como dos fundamentos da posição
que tome em relação a elas.

1 — Tratando-se de regulamento que contenha disposições que afetem de modo direto e imediato direitos ou
interesses legalmente protegidos dos cidadãos, o responsável pela direção do procedimento submete o projeto de
regulamento por prazo razoável, mas não inferior a 30 dias,
a audiência dos interessados que como tal se tenham constituído no procedimento.
2 — A audiência dos interessados pode ser escrita ou
oral e processa-se, salvo quanto aos prazos, nos termos
dos artigos 122.º e 123.º
3 — O responsável pela direção do procedimento pode
não proceder à audiência quando:
a) A emissão do regulamento seja urgente;
b) Seja razoavelmente de prever que a diligência possa
comprometer a execução ou a utilidade do regulamento;
c) O número de interessados seja de tal forma elevado
que a audiência se torne incompatível, devendo nesse caso
proceder-se a consulta pública;
d) Os interessados já se tenham pronunciado no procedimento sobre as questões que importam à decisão.
4 — Nas situações previstas no número anterior, a decisão final deve indicar os fundamentos da não realização
da audiência.
5 — A realização da audiência suspende a contagem
dos prazos do procedimento administrativo.
Artigo 101.º
Consulta pública

1 — No caso previsto na alínea c) do n.º 3 do artigo
anterior ou quando a natureza da matéria o justifique, o
órgão competente deve submeter o projeto de regulamento
a consulta pública, para recolha de sugestões, procedendo,
para o efeito, à sua publicação na 2.ª série do Diário da
República ou na publicação oficial da entidade pública,
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e na Internet, no sítio institucional da entidade em causa,
com a visibilidade adequada à sua compreensão.
2 — Os interessados devem dirigir, por escrito, as suas
sugestões ao órgão com competência regulamentar, no
prazo de 30 dias, a contar da data da publicação do projeto
de regulamento.
3 — No preâmbulo do regulamento, é feita menção
de que o respetivo projeto foi objeto de consulta pública,
quando tenha sido o caso.

prazo de três dias após o seu recebimento, com a indicação
da data em que este se verificou.
4 — Os requerimentos podem ser apresentados nos
serviços das representações diplomáticas ou consulares
sediadas no país em que residam ou se encontrem os interessados.
5 — As representações diplomáticas ou consulares
remetem os requerimentos aos órgãos a quem sejam dirigidos, com a indicação da data em que se verificou o
recebimento.

CAPÍTULO II

Artigo 104.º

Procedimento do ato administrativo

Forma de apresentação dos requerimentos

SECÇÃO I

1 — Os requerimentos dirigidos a órgãos administrativos podem ser apresentados por uma das seguintes formas:

Da iniciativa particular

Artigo 102.º
Requerimento inicial

1 — O requerimento inicial dos interessados, salvo nos
casos em que a lei admite o pedido verbal, deve ser formulado por escrito e conter:
a) A designação do órgão administrativo a que se dirige;
b) A identificação do requerente, pela indicação do
nome, domicílio, bem como, se possível, dos números de
identificação civil e identificação fiscal;
c) A exposição dos factos em que se baseia o pedido
e, quando tal seja possível ao requerente, os respetivos
fundamentos de direito;
d) A indicação do pedido, em termos claros e precisos;
e) A data e a assinatura do requerente, ou de outrem a
seu rogo, se o mesmo não souber ou não puder assinar;
f) A indicação do domicílio escolhido para nele ser notificado;
g) A indicação do número de telefax ou telefone ou a
identificação da sua caixa postal eletrónica, para os efeitos
previstos no n.º 1 do artigo 63.º
2 — Podem ser formulados num único requerimento
vários pedidos, desde que entre eles exista conexão.
3 — Salvo disposição em contrário, podem ser formuladas num único requerimento as pretensões correspondentes
a uma pluralidade de pessoas que tenham conteúdo e fundamento idênticos ou substancialmente similares.
Artigo 103.º
Local de apresentação dos requerimentos

1 — Os requerimentos devem ser apresentados nos serviços dos órgãos aos quais são dirigidos, salvo o disposto
nos números seguintes.
2 — Os requerimentos dirigidos aos órgãos centrais
podem ser apresentados nos serviços locais desconcentrados do mesmo ministério ou organismo, quando os
interessados residam na área da competência destes, ou
nos gabinetes de apoio aos representantes da República
nas regiões autónomas.
3 — Os requerimentos apresentados nos termos previstos no número anterior são remetidos aos órgãos competentes pelo registo do correio, ou por via eletrónica, no

a) Entrega nos serviços, valendo como data da apresentação a da respetiva entrega;
b) Remessa pelo correio, sob registo, valendo como
data da apresentação a da efetivação do respetivo registo
postal;
c) Envio através de telefax ou transmissão eletrónica
de dados, valendo como data da apresentação a do termo
da expedição;
d) Envio por transmissão eletrónica de dados, valendo
como data da apresentação a da respetiva expedição;
e) Formulação verbal, quando a lei admita essa forma
de apresentação.
2 — Os requerimentos enviados por telefax ou transmissão eletrónica de dados podem ser apresentados em
qualquer dia e independentemente da hora da abertura e
do encerramento dos serviços.
3 — A Administração pode estabelecer modelos e sistemas normalizados de requerimentos, disponibilizando
aos interessados os respetivos formulários.
4 — Os requerentes podem juntar os elementos que
considerem convenientes para precisar ou completar os
dados do modelo, os quais devem ser admitidos e tidos em
conta pelo órgão ao qual se dirige o requerimento.
5 — O requerimento eletrónico deve observar o formato
definido, para cada caso, no sítio institucional da entidade
pública.
6 — Quando a lei admita a formulação verbal do requerimento, é lavrado termo para este efeito, o qual deve
conter as menções previstas no n.º 1 do artigo 102.º e ser
assinado, depois de datado, pelo requerente e pelo agente
que receba o pedido.
Artigo 105.º
Registo de apresentação de requerimentos

1 — A apresentação de requerimentos, qualquer que
seja o modo por que se efetue, é sempre objeto de registo,
que menciona o respetivo número de ordem, a data, o
objeto do requerimento, o número de documentos juntos
e o nome do requerente.
2 — Os requerimentos são registados segundo a ordem
da sua apresentação, considerando-se simultaneamente
apresentados os recebidos pelo correio na mesma distribuição.
3 — O registo é anotado nos requerimentos, mediante
a menção do respetivo número e data.
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4 — Nos serviços que disponibilizem meios eletrónicos
de comunicação, o registo da apresentação dos requerimentos deve fazer-se por via eletrónica.

ser lesados pelos atos a praticar e que possam ser desde
logo nominalmente identificadas.
2 — Não há lugar à notificação determinada no número
anterior nos casos em que a lei a dispense e naqueles em
que a mesma possa prejudicar a natureza secreta ou confidencial da matéria, como tal classificada nos termos
legais, ou a oportuna adoção das providências a que o
procedimento se destina.
3 — A notificação deve indicar a entidade que ordenou
a instauração do procedimento, ou o facto que lhe deu
origem, o órgão responsável pela respetiva direção, a data
em que o mesmo se iniciou, o serviço por onde corre e o
respetivo objeto.
Artigo 111.º

Artigo 106.º
Recibo de entrega de requerimentos

1 — Os interessados podem exigir recibo comprovativo
da entrega dos requerimentos apresentados.
2 — O recibo pode ser passado em duplicado ou em
fotocópia do requerimento que o requerente apresente
para esse fim.
3 — O registo eletrónico emite automaticamente um recibo comprovativo da entrega dos requerimentos apresentados por transmissão eletrónica de dados, contendo a indicação da data e hora da apresentação e o número de registo.
Artigo 107.º
Outros escritos apresentados pelos interessados

O disposto na presente secção é aplicável, com as devidas adaptações, às exposições, reclamações, respostas e outros escritos semelhantes apresentados pelos interessados.
Artigo 108.º
Deficiência do requerimento inicial

1 — Se o requerimento inicial não satisfizer o disposto
no artigo 102.º, o requerente é convidado a suprir as deficiências existentes.
2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, devem os órgãos e agentes administrativos procurar suprir
oficiosamente as deficiências dos requerimentos, de modo
a evitar que os interessados sofram prejuízos por virtude
de simples irregularidades ou de mera imperfeição na
formulação dos seus pedidos.
3 — São liminarmente rejeitados os requerimentos não
identificados e aqueles cujo pedido seja ininteligível.
Artigo 109.º
Questões que prejudiquem o desenvolvimento
normal do procedimento

1 — O órgão competente para a decisão final, logo que
estejam apurados os elementos necessários, conhece de
qualquer questão que prejudique o desenvolvimento normal do procedimento ou impeça a tomada de decisão sobre
o seu objeto e, nomeadamente, das seguintes questões:
a) Incompetência do órgão administrativo;
b) Caducidade do direito que se pretende exercer;
c) Ilegitimidade dos requerentes;
d) Extemporaneidade do pedido.
2 — Quando o requerimento haja sido apresentado a
órgão incompetente, é aplicável o disposto no artigo 41.º
SECÇÃO II
Das notificações

Artigo 110.º
Notificação do início do procedimento

1 — O início do procedimento é notificado às pessoas
cujos direitos ou interesses legalmente protegidos possam

Destinatários das notificações

1 — As notificações são efetuadas na pessoa do interessado, salvo quando este tenha constituído mandatário no
procedimento, caso em que devem ser efetuadas a este.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, devem
os interessados ou os mandatários, quando constituídos,
comunicar ao responsável pelo procedimento quaisquer
alterações dos respetivos domicílios que venham a acorrer
na pendência do procedimento.
Artigo 112.º
Forma das notificações

1 — As notificações podem ser efetuadas:
a) Por carta registada, dirigida para o domicílio do notificando ou, no caso de este o ter escolhido para o efeito,
para outro domicílio por si indicado;
b) Por contacto pessoal com o notificando, se esta forma
de notificação não prejudicar a celeridade do procedimento
ou se for inviável a notificação por outra via;
c) Por telefax, telefone, correio eletrónico ou notificação
eletrónica automaticamente gerada por sistema incorporado em sítio eletrónico pertencente ao serviço do órgão
competente ou ao balcão único eletrónico;
d) Por edital, quando seja esta a forma de notificação
prescrita por lei ou regulamento ou quando os notificandos
forem incertos ou de paradeiro desconhecido;
e) Por anúncio, quando os notificandos forem em número superior a 50.
2 — As notificações previstas na alínea c) do número
anterior podem ter lugar nos seguintes casos:
a) Por iniciativa da Administração, sem necessidade de
prévio consentimento, para plataformas informáticas com
acesso restrito ou para os endereços de correio eletrónico
ou número de telefax ou telefone indicados em qualquer
documento apresentado no procedimento administrativo,
quando se trate de pessoas coletivas;
b) Mediante o consentimento prévio do notificando,
nos restantes casos.
3 — A notificação prevista na alínea d) do n.º 1 é feita
por reprodução e publicação do conteúdo do edital na Internet, no sítio institucional da entidade pública, e ainda:
a) No caso de incerteza das pessoas a notificar, por afixação de um edital na entrada do serviço da Administração
por onde corre o procedimento administrativo;
b) No caso de incerteza do lugar onde se encontram
as pessoas a notificar, por afixação de três editais, um,
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na entrada do serviço da Administração por onde corre o
procedimento, outro, na porta da casa do último domicílio
conhecido do notificando no país e, outro, na entrada da
sede da respetiva junta de freguesia.
4 — O anúncio previsto na alínea e) do n.º 1 é publicado, salvo o disposto em lei especial, no Diário da
República ou na publicação oficial da entidade pública,
num jornal de circulação nacional ou local, dependendo
do âmbito da matéria em causa, e sempre na Internet, no
sítio institucional da entidade em causa, com a visibilidade
adequada à sua compreensão.
5 — Sempre que a notificação seja feita por telefone, a
mesma é confirmada nos termos da alínea a) do n.º 1, no
dia útil imediato, sem prejuízo de a notificação se considerar feita na data da primeira comunicação.
Artigo 113.º
Perfeição das notificações

1 — A notificação por carta registada presume-se efetuada no terceiro dia útil posterior ao registo ou no primeiro
dia útil seguinte a esse, quando esse dia não seja útil.
2 — A presunção prevista no número anterior só pode
ser ilidida pelo notificando quando não lhe seja imputável
o facto de a notificação ocorrer em data posterior à presumida, devendo para o efeito a Administração ou o tribunal, a requerimento do interessado, solicitar aos correios
informação sobre a data efetiva da receção.
3 — A notificação por telefax presume-se efetuada na
data da emissão, servindo de prova a cópia da remessa com
a menção de que a mensagem foi enviada com êxito, bem
como da data, hora e número de telefax do recetor.
4 — A presunção prevista no número anterior pode ser
ilidida por informação do operador sobre o conteúdo e
data da emissão.
5 — A notificação por meios eletrónicos considera-se
efetuada, no caso de correio eletrónico, no momento em
que o destinatário aceda ao específico correio enviado
para a sua caixa postal eletrónica, e, no caso de outras
notificações por via de transmissão eletrónica de dados,
no momento em que o destinatário aceda ao específico
correio enviado para a sua conta eletrónica aberta junto da
plataforma informática disponibilizada pelo sítio eletrónico
institucional do órgão competente.
6 — Em caso de ausência de acesso à caixa postal
eletrónica ou à conta eletrónica aberta junto da plataforma
informática disponibilizada pelo sítio eletrónico institucional do órgão competente, a notificação considera-se
efetuada no vigésimo quinto dia posterior ao seu envio,
salvo quando se comprove que o notificando comunicou
a alteração daquela, se demonstre ter sido impossível
essa comunicação ou que o serviço de comunicações
eletrónicas tenha impedido a correta receção, designadamente através de um sistema de filtragem não imputável
ao interessado.
7 — Sem prejuízo do disposto no n.º 5 do número anterior, a notificação por telefone considera-se efetuada na
data em que ocorreu a comunicação telefónica.
8 — A notificação edital considera-se efetuada no dia
em que os editais sejam afixados ou publicados na Internet,
consoante o que ocorrer em último lugar.
9 — A notificação por anúncio considera-se feita no dia
em que for publicado o último anúncio.

Artigo 114.º
Notificação dos atos administrativos

1 — Os atos administrativos devem ser notificados aos
destinatários, designadamente os que:
a) Decidam sobre quaisquer pretensões por eles formuladas;
b) Imponham deveres, encargos, ónus, sujeições ou
sanções, ou causem prejuízos;
c) Criem, extingam, aumentem ou diminuam direitos ou
interesses legalmente protegidos, ou afetem as condições
do seu exercício.
2 — Da notificação do ato administrativo devem constar:
a) O texto integral do ato administrativo, incluindo a
respetiva fundamentação, quando deva existir;
b) A identificação do procedimento administrativo, incluindo a indicação do autor do ato e a data deste;
c) A indicação do órgão competente para apreciar a
impugnação administrativa do ato e o respetivo prazo, no
caso de o ato estar sujeito a impugnação administrativa
necessária.
3 — O texto integral do ato pode ser substituído pela
indicação resumida do seu conteúdo e objeto, quando o
ato tiver deferido integralmente a pretensão formulada
pelo interessado.
4 — Para efeitos do disposto na alínea c) do n.º 2, o
reconhecimento jurisdicional da existência de erro ou omissão na indicação do meio de impugnação administrativa a
utilizar contra o ato notificado não prejudica a utilização
do referido meio no prazo de 30 dias, a contar do trânsito
em julgado da decisão jurisdicional.
5 — Quando não haja prazo fixado na lei, os atos administrativos devem ser notificados no prazo de oito dias.
SECÇÃO III
Da instrução

Artigo 115.º
Factos sujeitos a prova

1 — O responsável pela direção do procedimento deve
procurar averiguar todos os factos cujo conhecimento seja
adequado e necessário à tomada de uma decisão legal e
justa dentro de prazo razoável, podendo, para o efeito,
recorrer a todos os meios de prova admitidos em direito.
2 — Não carecem de prova nem de alegação os factos
notórios, bem como os factos de que o responsável pela
direção do procedimento tenha conhecimento em virtude
do exercício das suas funções.
3 — O responsável pela direção do procedimento deve
fazer constar do procedimento os factos de que tenha
conhecimento em virtude do exercício das suas funções.
Artigo 116.º
Prova pelos interessados

1 — Cabe aos interessados provar os factos que tenham
alegado, sem prejuízo do dever cometido ao responsável
pela direção do procedimento nos termos do n.º 1 do artigo
anterior.
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2 — Quando os elementos de prova dos factos estiverem
em poder da Administração, o ónus previsto no número
anterior considera-se satisfeito desde que o interessado
proceda à sua correta identificação junto do responsável
pela direção do procedimento.
3 — Os interessados podem juntar documentos e pareceres ou requerer diligências de prova úteis para o esclarecimento dos factos com interesse para a decisão.
4 — Sendo necessário juntar documento passado em
país estrangeiro, a lei que rege a produção da forma especial desse documento é a lei do Estado de emissão, aferindo-se a suficiência daquela forma especial por equiparação
funcional à forma exigida pela lei nacional.
5 — As despesas resultantes das diligências de prova
são suportadas pelos interessados que as tiverem requerido,
sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 15.º

3 — Quando as informações, documentos ou atos solicitados ao interessado sejam necessários à apreciação do
pedido por ele formulado, não deve ser dado seguimento
ao procedimento, disso se notificando o particular.

Artigo 117.º

SECÇÃO IV

Solicitação de provas aos interessados

Da audiência dos interessados

1 — O responsável pela direção do procedimento pode
determinar aos interessados a prestação de informações, a
apresentação de documentos ou coisas, a sujeição a inspeções e a colaboração noutros meios de prova.
2 — É legítima a recusa às determinações previstas no
número anterior, quando a obediência às mesmas:
a) Envolver a violação de sigilo profissional ou segredo
comercial ou industrial;
b) Implicar o esclarecimento de factos cuja revelação
esteja proibida ou dispensada por lei;
c) Importar a revelação de factos puníveis, praticados
pelo próprio interessado, pelo seu cônjuge ou por seu
ascendente ou descendente, irmão ou afim nos mesmos
graus;
d) For suscetível de causar dano moral ou material ao
próprio interessado ou a alguma das pessoas referidas na
alínea anterior.
Artigo 118.º

Artigo 120.º
Produção antecipada de prova

1 — Havendo justo receio de vir a tornar-se impossível ou de difícil realização a produção de qualquer prova
com interesse para a decisão, pode o órgão competente,
oficiosamente ou a pedido fundamentado dos interessados,
proceder à sua recolha antecipada.
2 — A produção antecipada de prova pode ter lugar
antes da instauração do procedimento.

Artigo 121.º
Direito de audiência prévia

1 — Sem prejuízo do disposto no artigo 124.º, os interessados têm o direito de ser ouvidos no procedimento antes de ser tomada a decisão final, devendo ser informados,
nomeadamente, sobre o sentido provável desta.
2 — No exercício do direito de audiência, os interessados podem pronunciar-se sobre todas as questões com
interesse para a decisão, em matéria de facto e de direito,
bem como requerer diligências complementares e juntar
documentos.
3 — A realização da audiência suspende a contagem de
prazos em todos os procedimentos administrativos.
Artigo 122.º
Notificação para a audiência

Artigo 119.º

1 — Para efeitos do disposto no artigo anterior, o órgão
responsável pela direção do procedimento determina, em
cada caso, se a audiência se processa por forma escrita ou
oral e manda notificar os interessados para, em prazo não
inferior a 10 dias, dizerem o que se lhes oferecer.
2 — A notificação fornece o projeto de decisão e demais
elementos necessários para que os interessados possam
conhecer todos os aspetos relevantes para a decisão, em
matéria de facto e de direito, indicando também as horas
e o local onde o processo pode ser consultado.
3 — No caso de haver sítio na Internet da entidade em
causa onde o processo possa ser consultado, a notificação
referida no número anterior deve incluir a indicação do
mesmo para efeitos de o processo poder também ser consultado pelos interessados pela via eletrónica.

Falta de prestação de provas

Artigo 123.º

Forma da prestação de informações ou da apresentação de provas

1 — A prestação de informações ou a apresentação
de provas pelos interessados faz-se por escrito, podendo
também ser feita oralmente, quando tal seja admitido, nos
termos e condições que para o efeito forem fixados.
2 — Se o interessado não residir no município da sede
do órgão responsável pela direção do procedimento, a
prestação verbal de informações ou a apresentação de
provas pode ter lugar através de órgão ou serviço com
sede no município do seu domicílio, determinado pelo
órgão responsável pela direção do procedimento, salvo se
o interessado preferir comparecer perante este.

1 — Se os interessados regularmente notificados para a
prestação verbal de informações ou apresentação de provas
não derem cumprimento à notificação, pode proceder-se a
nova notificação ou prescindir-se da prática do ato, conforme as circunstâncias aconselharem.
2 — A falta de cumprimento da notificação é livremente
apreciada para efeitos de prova, consoante as circunstâncias do caso, não dispensando o órgão administrativo de
procurar averiguar os factos, nem de proferir a decisão.

Audiência oral

1 — Quando o órgão responsável pela direção do procedimento opte pela realização de audiência oral, esta
realiza-se presencialmente, podendo ter lugar por teleconferência, quando tal se justifique e existam os meios
necessários para o efeito.
2 — A falta de comparência do interessado não constitui
motivo de adiamento da audiência, mas, se for apresentada
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justificação da falta até ao momento fixado para a audiência, deve proceder-se ao adiamento desta.
3 — No caso de se verificar o adiamento a que se refere
o número anterior, o órgão responsável pela direção do procedimento deve tentar chegar a acordo com o interessado
sobre a nova data da audiência, que, em qualquer caso, se
deve realizar dentro dos 20 dias seguintes.
4 — Da audiência é lavrada ata da qual consta o extrato das alegações feitas pelo interessado, podendo este
juntar alegações escritas, durante a diligência ou posteriormente.

prática de um ato administrativo ou pela celebração de
um contrato.

Artigo 124.º
Dispensa de audiência dos interessados

1 — O responsável pela direção do procedimento pode
não proceder à audiência dos interessados quando:
a) A decisão seja urgente;
b) Os interessados tenham solicitado o adiamento a que
se refere o n.º 2 do artigo anterior e, por facto imputável a
eles, não tenha sido possível fixar-se nova data nos termos
do n.º 3 do mesmo artigo;
c) Seja razoavelmente de prever que a diligência possa
comprometer a execução ou a utilidade da decisão;
d) O número de interessados a ouvir seja de tal forma
elevado que a audiência se torne impraticável, devendo
nesse caso proceder-se a consulta pública, quando possível,
pela forma mais adequada;
e) Os interessados já se tiverem pronunciado no procedimento sobre as questões que importem à decisão e sobre
as provas produzidas;
f) Os elementos constantes do procedimento conduzirem
a uma decisão inteiramente favorável aos interessados.
2 — Nas situações previstas no número anterior, a decisão final deve indicar as razões da não realização da
audiência.
Artigo 125.º
Diligências complementares

Após a audiência, podem ser efetuadas, oficiosamente
ou a pedido dos interessados, as diligências complementares que se mostrem convenientes.

Artigo 128.º
Prazos para a decisão dos procedimentos

1 — Os procedimentos de iniciativa particular devem
ser decididos no prazo de 90 dias, salvo se outro prazo
decorrer da lei, podendo o prazo, em circunstâncias excecionais, ser prorrogado pelo responsável pela direção
do procedimento, por um ou mais períodos, até ao limite
máximo de 90 dias, mediante autorização do órgão competente para a decisão final, quando as duas funções não
coincidam no mesmo órgão.
2 — A decisão de prorrogação referida no número anterior é notificada ao interessado pelo responsável pela
direção do procedimento.
3 — O prazo referido no n.º 1 conta-se, na falta de disposição especial, da data de entrada do requerimento ou
petição no serviço competente, salvo quando a lei imponha
formalidades especiais para a fase preparatória da decisão
e fixe prazo para a respetiva conclusão.
4 — No caso previsto na parte final do número anterior,
o prazo conta-se do termo do prazo fixado para a conclusão
daquelas formalidades.
5 — Para eventual apuramento de responsabilidade disciplinar, a inobservância dos prazos referidos nos números
anteriores deve ser justificada pelo órgão responsável dentro dos 10 dias seguintes ao termo dos mesmos prazos.
6 — Os procedimentos de iniciativa oficiosa, passíveis
de conduzir à emissão de uma decisão com efeitos desfavoráveis para os interessados caducam, na ausência de
decisão, no prazo de 180 dias.
Artigo 129.º
Incumprimento do dever de decisão

Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo 13.º e no
artigo seguinte, a falta, no prazo legal, de decisão final
sobre pretensão dirigida a órgão administrativo competente
constitui incumprimento do dever de decisão, conferindo
ao interessado a possibilidade de utilizar os meios de tutela
administrativa e jurisdicional adequados.
Artigo 130.º

SECÇÃO V

Atos tácitos

Da decisão e outras causas de extinção do procedimento

1 — Existe deferimento tácito quando a lei ou regulamento determine que a ausência de notificação da decisão
final sobre pretensão dirigida a órgão competente dentro
do prazo legal tem o valor de deferimento.
2 — Considera-se que há deferimento tácito se a notificação do ato não for expedida até ao primeiro dia útil
seguinte ao termo do prazo da decisão.
3 — O prazo legal de produção de deferimento tácito
suspende-se se o procedimento estiver parado por motivo
imputável ao interessado e só se interrompe com a notificação de decisão expressa.
4 — Quando a prática de um ato administrativo dependa
de autorização prévia ou um ato esteja sujeito à aprovação de um órgão da Administração Pública ou de outra
entidade no exercício de poderes públicos, prescinde-se
da autorização prévia ou da aprovação desde que o órgão
que as solicitou tenha interpelado o órgão competente
para as emitir.

Artigo 126.º
Relatório do responsável pela direção do procedimento

Quando o responsável pela direção do procedimento não
for o órgão competente para a decisão final, elabora um
relatório no qual indica o pedido do interessado, resume o
conteúdo do procedimento, incluindo a fundamentação da
dispensa da audiência dos interessados, quando esta não
tiver ocorrido, e formula uma proposta de decisão, sintetizando as razões de facto e de direito que a justificam.
Artigo 127.º
Decisão do procedimento

Salvo se outra coisa resultar da lei ou da natureza das
relações a estabelecer, o procedimento pode terminar pela
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5 — A interpelação a que se refere o número anterior
deve ser efetuada decorridos 10 dias, a contar do termo do
prazo para a autorização ou aprovação, devendo o órgão
competente, nesse caso, emiti-las no prazo de 20 dias.
Artigo 131.º
Desistência e renúncia

1 — Os interessados podem, mediante requerimento
escrito, desistir do procedimento ou de alguns dos pedidos
formulados, bem como renunciar aos seus direitos ou interesses legalmente protegidos, salvo nos casos previstos
na lei.
2 — A desistência ou renúncia dos interessados não prejudica a continuação do procedimento, se a Administração
entender que o interesse público assim o exige.
Artigo 132.º
Deserção

1 — É declarado deserto o procedimento que, por causa
imputável ao interessado, esteja parado por mais de seis
meses, salvo se houver interesse público na decisão do
procedimento.
2 — A deserção não extingue o direito que o particular
pretendia fazer valer.

PARTE IV
Da atividade administrativa
CAPÍTULO I
Do regulamento administrativo
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 135.º
Conceito de regulamento administrativo

Para efeitos do disposto no presente Código, consideram-se regulamentos administrativos as normas jurídicas
gerais e abstratas que, no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos.
Artigo 136.º
Habilitação legal

Comunicações prévias

1 — A emissão de regulamentos depende sempre de
lei habilitante.
2 — Os regulamentos devem indicar expressamente as
leis que visam regulamentar ou, no caso de regulamentos
independentes, as leis que definem a competência subjetiva
e objetiva para a sua emissão.
3 — Para efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se independentes os regulamentos que visam
introduzir uma disciplina jurídica inovadora no âmbito das
atribuições das entidades que os emitam.
4 — Embora não tenham natureza regulamentar para
efeitos do disposto no presente capítulo, carecem de lei
habilitante quaisquer comunicações dos órgãos da Administração Pública que enunciem de modo orientador
padrões de conduta na vida em sociedade com, entre outras, as denominações de «diretiva», «recomendação»,
«instruções», «código de conduta» ou «manual de boas
práticas».

Artigo 134.º

Artigo 137.º

Regime

Regulamento devido e sua omissão

1 — A lei pode prever que a produção de determinados
efeitos jurídico-administrativos e o seu aproveitamento
pelo interessado não dependa da emissão de um ato administrativo procedimentalizado, mas resulte, de forma
imediata, da mera comunicação prévia pelo interessado do
preenchimento dos correspondentes pressupostos legais e
regulamentares.
2 — A lei também pode estabelecer um regime de comunicação prévia com prazo, determinando que a comunicação prévia do interessado só produza os efeitos visados se
o órgão competente não se pronunciar em sentido contrário
dentro de determinado prazo.
3 — Nas situações de comunicação prévia com prazo,
a ausência de pronúncia do órgão competente não dá
origem a um ato de deferimento tácito, mas habilita o
interessado a desenvolver a atividade pretendida, sem
prejuízo dos poderes de fiscalização da Administração
e da possibilidade de esta utilizar os meios adequados à
defesa da legalidade.

1 — Quando a adoção de um regulamento seja necessária para dar exequibilidade a ato legislativo carente de
regulamentação, o prazo para a emissão do regulamento
é, no silêncio da lei, de 90 dias.
2 — Se o regulamento não for emitido no prazo devido,
os interessados diretamente prejudicados pela situação
de omissão podem requerer a emissão do regulamento
ao órgão com competência na matéria, sem prejuízo da
possibilidade de recurso à tutela jurisdicional.

Artigo 133.º
Falta de pagamento de taxas ou despesas

1 — O procedimento extingue-se pela falta de pagamento, no prazo devido, de quaisquer taxas ou despesas de
que a lei faça depender a realização dos atos procedimentais, salvo nos casos previstos no n.º 2 do artigo 15.º
2 — Os interessados podem obstar à extinção do procedimento se realizarem o pagamento em dobro da quantia
em falta nos 10 dias seguintes ao termo do prazo fixado
para o seu pagamento.
SECÇÃO VI

Artigo 138.º
Relações entre os regulamentos

1 — Os regulamentos governamentais, no domínio das
atribuições concorrentes do Estado, das regiões autónomas
e das autarquias locais, prevalecem sobre os regulamentos
regionais e autárquicos e das demais entidades dotadas
de autonomia regulamentar, salvo se estes configurarem
normas especiais.
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2 — Os regulamentos municipais prevalecem sobre os
regulamentos das freguesias, salvo se estes configurarem
normas especiais.
3 — Entre os regulamentos governamentais estabelece-se a seguinte ordem de prevalência:

b) Os regulamentos que desrespeitem os regulamentos
emanados pelo delegante, salvo se a delegação incluir a
competência regulamentar;
c) Os regulamentos que desrespeitem os estatutos emanados ao abrigo de autonomia normativa nas quais se funde
a competência para a respetiva emissão.

a) Decretos regulamentares;
b) Resoluções de Conselho de Ministros com conteúdo
normativo;
c) Portarias;
d) Despachos.
SECÇÃO II
Da eficácia do regulamento administrativo

Artigo 139.º
Publicação

A produção de efeitos do regulamento depende da respetiva publicação, a fazer no Diário da República, sem
prejuízo de tal publicação poder ser feita também na publicação oficial da entidade pública, e na Internet, no sítio
institucional da entidade em causa.
Artigo 140.º
Vigência

Os regulamentos entram em vigor na data neles estabelecida ou no quinto dia após a sua publicação.
Artigo 141.º
Proibição de eficácia retroativa

1 — Não pode ser atribuída eficácia retroativa aos regulamentos que imponham deveres, encargos, ónus, sujeições
ou sanções, que causem prejuízos ou restrinjam direitos ou
interesses legalmente protegidos, ou afetem as condições
do seu exercício.
2 — Os efeitos dos regulamentos não podem reportar-se
a data anterior àquela a que se reporta a lei habilitante.
Artigo 142.º
Aplicação de regulamentos

1 — Os regulamentos podem ser interpretados, modificados e suspensos pelos órgãos competentes para a sua
emissão.
2 — Os regulamentos não podem ser derrogados por
atos administrativos de caráter individual e concreto.
SECÇÃO III
Da invalidade do regulamento administrativo

Artigo 143.º
Invalidade

1 — São inválidos os regulamentos que sejam desconformes com a Constituição, a lei e os princípios gerais de
direito administrativo ou que infrinjam normas de direito
internacional ou de direito da União Europeia.
2 — São também inválidos:
a) Os regulamentos que desrespeitem os regulamentos
emanados dos órgãos hierarquicamente superiores ou dotados de poderes de superintendência;

Artigo 144.º
Regime de invalidade

1 — A invalidade do regulamento pode ser invocada a
todo o tempo por qualquer interessado e pode, também a
todo o tempo, ser declarada pelos órgãos administrativos
competentes, sem prejuízo do disposto no número seguinte.
2 — Os regulamentos que enfermem de ilegalidade
formal ou procedimental da qual não resulte a sua inconstitucionalidade só podem ser impugnados ou declarados
oficiosamente inválidos pela Administração no prazo de
seis meses, a contar da data da respetiva publicação, salvo
nos casos de carência absoluta de forma legal ou de preterição de consulta pública exigida por lei.
3 — A declaração administrativa de invalidade produz
efeitos desde a data de emissão do regulamento e determina a repristinação das normas que ele haja revogado,
salvo quando estas sejam ilegais ou tenham deixado por
outro motivo de vigorar, devendo o órgão competente reconhecer o afastamento do efeito repristinatório, quando
este se verifique.
4 — A retroatividade da declaração de invalidade não
afeta os casos julgados nem os atos administrativos que
se tenham tornado inimpugnáveis, salvo, neste último
caso, quando se trate de atos desfavoráveis para os destinatários.
SECÇÃO IV
Da caducidade e da revogação

Artigo 145.º
Caducidade

1 — Os regulamentos sujeitos a termo ou condição
resolutiva caducam com a verificação destes.
2 — Os regulamentos de execução caducam com a revogação das leis que regulamentam, salvo na medida em
que sejam compatíveis com a lei nova e enquanto não
houver regulamentação desta.
Artigo 146.º
Revogação

1 — Os regulamentos podem ser revogados pelos órgãos
competentes para a respetiva emissão, sem prejuízo do
disposto nos números seguintes.
2 — Os regulamentos necessários à execução das leis
em vigor ou de direito da União Europeia não podem ser
objeto de revogação sem que a matéria seja simultaneamente objeto de nova regulamentação.
3 — Em caso de inobservância do disposto no número
anterior, consideram-se em vigor, para todos os efeitos,
até ao início da vigência do novo regulamento, as normas
regulamentares do diploma revogado de que dependa a
aplicabilidade da lei exequenda.
4 — Os regulamentos revogatórios devem fazer menção
expressa das normas revogadas.
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SECÇÃO V

Artigo 151.º

Da impugnação de regulamentos administrativos

Menções obrigatórias

Artigo 147.º

1 — Sem prejuízo de outras referências especialmente
exigidas por lei, devem constar do ato:

Reclamações e recursos administrativos

1 — Os interessados têm direito a solicitar a modificação, suspensão, revogação ou declaração de invalidade
de regulamentos administrativos diretamente lesivos dos
seus direitos ou interesses legalmente protegidos, assim
como a reagir contra a omissão ilegal de regulamentos
administrativos.
2 — Os direitos reconhecidos no número anterior podem
ser exercidos, consoante os casos, mediante reclamação
para o autor do regulamento ou recurso para o órgão com
competência para o efeito, caso exista.
3 — À impugnação administrativa de regulamentos é
aplicável o disposto nos artigos 189.º e 190.º para a impugnação facultativa de atos administrativos.

a) A indicação da autoridade que o pratica e a menção da
delegação ou subdelegação de poderes, quando exista;
b) A identificação adequada do destinatário ou destinatários;
c) A enunciação dos factos ou atos que lhe deram origem, quando relevantes;
d) A fundamentação, quando exigível;
e) O conteúdo ou o sentido da decisão e o respetivo
objeto;
f) A data em que é praticado;
g) A assinatura do autor do ato ou do presidente do órgão
colegial que o emana.

CAPÍTULO II

2 — As menções exigidas no número anterior devem ser
enunciadas de forma clara, de modo a poderem determinar-se de forma inequívoca o seu sentido e alcance e os efeitos
jurídicos do ato administrativo.

Do ato administrativo

Artigo 152.º

SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 148.º
Conceito de ato administrativo

Para efeitos do disposto no presente Código,
consideram-se atos administrativos as decisões que,
no exercício de poderes jurídico-administrativos, visem produzir efeitos jurídicos externos numa situação
individual e concreta.
Artigo 149.º
Cláusulas acessórias

1 — Os atos administrativos podem ser sujeitos, pelo
seu autor, mediante decisão fundamentada, a condição,
termo, modo ou reserva, desde que estes não sejam contrários à lei ou ao fim a que o ato se destina, tenham relação
direta com o conteúdo principal do ato e respeitem os
princípios jurídicos aplicáveis, designadamente o princípio
da proporcionalidade.
2 — A aposição de cláusulas acessórias a atos administrativos de conteúdo vinculado só é admissível quando a
lei o preveja ou quando vise assegurar a verificação futura
de pressupostos legais ainda não preenchidos no momento
da prática do ato.
Artigo 150.º
Forma dos atos

1 — Os atos administrativos devem ser praticados por
escrito, desde que outra forma não seja prevista por lei ou
imposta pela natureza e circunstâncias do ato.
2 — A forma escrita só é obrigatória para os atos dos
órgãos colegiais quando a lei expressamente a determinar,
mas esses atos devem ser sempre consignados em ata, sem
o que não produzem efeitos.

Dever de fundamentação

1 — Para além dos casos em que a lei especialmente o
exija, devem ser fundamentados os atos administrativos
que, total ou parcialmente:
a) Neguem, extingam, restrinjam ou afetem por qualquer
modo direitos ou interesses legalmente protegidos, ou
imponham ou agravem deveres, encargos, ónus, sujeições
ou sanções;
b) Decidam reclamação ou recurso;
c) Decidam em contrário de pretensão ou oposição
formulada por interessado, ou de parecer, informação ou
proposta oficial;
d) Decidam de modo diferente da prática habitualmente
seguida na resolução de casos semelhantes, ou na interpretação e aplicação dos mesmos princípios ou preceitos legais;
e) Impliquem declaração de nulidade, anulação, revogação, modificação ou suspensão de ato administrativo
anterior.
2 — Salvo disposição legal em contrário, não carecem
de ser fundamentados os atos de homologação de deliberações tomadas por júris, bem como as ordens dadas pelos
superiores hierárquicos aos seus subalternos em matéria
de serviço e com a forma legal.
Artigo 153.º
Requisitos da fundamentação

1 — A fundamentação deve ser expressa, através de
sucinta exposição dos fundamentos de facto e de direito
da decisão, podendo consistir em mera declaração de concordância com os fundamentos de anteriores pareceres,
informações ou propostas, que constituem, neste caso,
parte integrante do respetivo ato.
2 — Equivale à falta de fundamentação a adoção de
fundamentos que, por obscuridade, contradição ou insuficiência, não esclareçam concretamente a motivação do ato.
3 — Na resolução de assuntos da mesma natureza,
pode utilizar-se qualquer meio mecânico que reproduza

80

Diário da República, 1.ª série — N.º 4 — 7 de janeiro de 2015

os fundamentos das decisões, desde que tal não envolva
diminuição das garantias dos interessados.

c) Quando os seus efeitos, pela natureza do ato ou por
disposição legal, dependam de trâmite procedimental ou
da verificação de qualquer requisito que não respeite à
validade do próprio ato.

Artigo 154.º
Fundamentação de atos orais

1 — A fundamentação dos atos orais abrangidos pelo
n.º 1 do artigo 152.º, que não constem de ata deve, a requerimento dos interessados, e para efeitos de impugnação,
ser reduzida a escrito e comunicada integralmente àqueles,
no prazo de 10 dias.
2 — O não exercício, pelos interessados, da faculdade
conferida pelo número anterior não prejudica os efeitos da
eventual falta de fundamentação do ato.
SECÇÃO II
Da eficácia do ato administrativo

Artigo 155.º
Regra geral

1 — O ato administrativo produz os seus efeitos desde
a data em que é praticado, salvo nos casos em que a lei
ou o próprio ato lhe atribuam eficácia retroativa, diferida
ou condicionada.
2 — O ato considera-se praticado quando seja emitida
uma decisão que identifique o autor e indique o destinatário, se for o caso, e o objeto a que se refere o seu conteúdo.
Artigo 156.º
Eficácia retroativa

1 — Têm eficácia retroativa os atos administrativos:
a) Que se limitem a interpretar atos anteriores;
b) A que a lei atribua efeito retroativo.

Artigo 158.º
Publicação obrigatória

1 — A publicação dos atos administrativos só é obrigatória quando exigida por lei.
2 — A falta de publicação do ato, quando legalmente
exigida, implica a sua ineficácia.
Artigo 159.º
Termos da publicação obrigatória

Quando a lei impuser a publicação do ato, mas não
regular os respetivos termos, deve a mesma ser feita no
Diário da República ou na publicação oficial da entidade
pública, e na Internet, no sítio institucional da entidade em
causa, no prazo de 30 dias, e conter todos os elementos
referidos no n.º 1 do artigo 151.º
Artigo 160.º
Eficácia dos atos constitutivos de deveres ou encargos

Independentemente da sua forma, os atos que imponham
deveres, encargos, ónus, sujeições ou sanções, que causem
prejuízos ou restrinjam direitos ou interesses legalmente
protegidos, ou afetem as condições do seu exercício, só
são oponíveis aos destinatários a partir da respetiva notificação.
SECÇÃO III

2 — Fora dos casos abrangidos pelo número anterior,
o autor do ato administrativo só pode atribuir-lhe eficácia
retroativa:

Da invalidade do ato administrativo

a) Quando a retroatividade seja favorável para os interessados e não lese direitos ou interesses legalmente protegidos de terceiros, desde que à data a que se pretende fazer
remontar a eficácia do ato já existissem os pressupostos
justificativos dos efeitos a produzir;
b) Quando estejam em causa decisões revogatórias de
atos administrativos tomadas por órgãos ou agentes que
os praticaram, na sequência de reclamação ou recurso
hierárquico;
c) Quando tal seja devido para dar cumprimento a deveres, encargos, ónus ou sujeições constituídos no passado,
designadamente em execução de decisões dos tribunais ou
na sequência de anulação administrativa, e não envolva a
imposição de deveres, a aplicação de sanções, ou a restrição
de direitos ou interesses legalmente protegidos.
d) Quando a lei o permita ou imponha.

Atos nulos

Artigo 157.º
Eficácia diferida ou condicionada

O ato administrativo tem eficácia diferida ou condicionada:
a) Quando estiver sujeito a aprovação ou a referendo;
b) Quando os seus efeitos ficarem dependentes de condição ou termo suspensivos;

Artigo 161.º
1 — São nulos os atos para os quais a lei comine expressamente essa forma de invalidade.
2 — São, designadamente, nulos:
a) Os atos viciados de usurpação de poder;
b) Os atos estranhos às atribuições dos ministérios, ou
das pessoas coletivas referidas no artigo 2.º, em que o seu
autor se integre;
c) Os atos cujo objeto ou conteúdo seja impossível,
ininteligível ou constitua ou seja determinado pela prática
de um crime;
d) Os atos que ofendam o conteúdo essencial de um
direito fundamental;
e) Os atos praticados com desvio de poder para fins de
interesse privado;
f) Os atos praticados sob coação física ou sob coação
moral;
g) Os atos que careçam em absoluto de forma legal;
h) As deliberações de órgãos colegiais tomadas tumultuosamente ou com inobservância do quorum ou da maioria
legalmente exigidos;
i) Os atos que ofendam os casos julgados;
j) Os atos certificativos de factos inverídicos ou inexistentes;
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k) Os atos que criem obrigações pecuniárias não previstas na lei;
l) Os atos praticados, salvo em estado de necessidade,
com preterição total do procedimento legalmente exigido.

dicam a possibilidade de anulação dos efeitos lesivos produzidos durante o período de tempo que as tiver precedido,
quando ocorram na pendência de processo impugnatório
e respeitem a atos que envolvam a imposição de deveres,
encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou a
restrição de direitos e interesses legalmente protegidos.

Artigo 162.º
Regime da nulidade

SECÇÃO IV

1 — O ato nulo não produz quaisquer efeitos jurídicos,
independentemente da declaração de nulidade.
2 — Salvo disposição legal em contrário, a nulidade é
invocável a todo o tempo por qualquer interessado e pode,
também a todo o tempo, ser conhecida por qualquer autoridade e declarada pelos tribunais administrativos ou pelos
órgãos administrativos competentes para a anulação.
3 — O disposto nos números anteriores não prejudica a
possibilidade de atribuição de efeitos jurídicos a situações
de facto decorrentes de atos nulos, de harmonia com os
princípios da boa-fé, da proteção da confiança e da proporcionalidade ou outros princípios jurídicos constitucionais,
designadamente associados ao decurso do tempo.

Da revogação e da anulação administrativas

Artigo 165.º
Revogação e anulação administrativas

1 — A revogação é o ato administrativo que determina
a cessação dos efeitos de outro ato, por razões de mérito,
conveniência ou oportunidade.
2 — A anulação administrativa é o ato administrativo
que determina a destruição dos efeitos de outro ato, com
fundamento em invalidade.
Artigo 166.º

Artigo 163.º

Atos insuscetíveis de revogação ou anulação administrativas

Atos anuláveis e regime da anulabilidade

1 — Não são suscetíveis de revogação nem de anulação
administrativas:

1 — São anuláveis os atos administrativos praticados
com ofensa dos princípios ou outras normas jurídicas aplicáveis, para cuja violação se não preveja outra sanção.
2 — O ato anulável produz efeitos jurídicos, que podem
ser destruídos com eficácia retroativa se o ato vier a ser
anulado por decisão proferida pelos tribunais administrativos ou pela própria Administração.
3 — Os atos anuláveis podem ser impugnados perante a
própria Administração ou perante o tribunal administrativo
competente, dentro dos prazos legalmente estabelecidos.
4 — Os atos anuláveis podem ser anulados pela Administração nos prazos legalmente estabelecidos.
5 — Não se produz o efeito anulatório quando:
a) O conteúdo do ato anulável não possa ser outro, por
o ato ser de conteúdo vinculado ou a apreciação do caso
concreto permita identificar apenas uma solução como
legalmente possível;
b) O fim visado pela exigência procedimental ou formal
preterida tenha sido alcançado por outra via;
c) Se comprove, sem margem para dúvidas, que, mesmo
sem o vício, o ato teria sido praticado com o mesmo conteúdo.
Artigo 164.º
Ratificação, reforma e conversão

1 — São aplicáveis à ratificação, reforma e conversão
dos atos administrativos as normas que regulam a competência para a anulação administrativa dos atos inválidos e
a sua tempestividade.
2 — Os atos nulos só podem ser objeto de reforma ou
conversão.
3 — Em caso de incompetência, o poder de ratificar o
ato cabe ao órgão competente para a sua prática.
4 — A reforma e a conversão obedecem às normas procedimentais aplicáveis ao novo ato.
5 — Desde que não tenha havido alteração ao regime
legal, a ratificação, a reforma e a conversão retroagem os
seus efeitos à data dos atos a que respeitam, mas não preju-

a) Os atos nulos;
b) Os atos anulados contenciosamente;
c) Os atos revogados com eficácia retroativa.
2 — Os atos cujos efeitos tenham caducado ou se encontrem esgotados só podem ser objeto de anulação administrativa ou de revogação com eficácia retroativa.
Artigo 167.º
Condicionalismos aplicáveis à revogação

1 — Os atos administrativos não podem ser revogados
quando a sua irrevogabilidade resulte de vinculação legal
ou quando deles resultem, para a Administração, obrigações legais ou direitos irrenunciáveis.
2 — Os atos constitutivos de direitos só podem ser revogados:
a) Na parte em que sejam desfavoráveis aos interesses
dos beneficiários;
b) Quando todos os beneficiários manifestem a sua concordância e não estejam em causa direitos indisponíveis;
c) Com fundamento na superveniência de conhecimentos técnicos e científicos ou em alteração objetiva das
circunstâncias de facto, em face das quais, num ou noutro
caso, não poderiam ter sido praticados;
d) Com fundamento em reserva de revogação, na medida
em que o quadro normativo aplicável consinta a precarização do ato em causa e se verifique o circunstancialismo
específico previsto na própria cláusula.
3 — Para efeitos do disposto na presente secção,
consideram-se constitutivos de direitos os atos administrativos que atribuam ou reconheçam situações jurídicas de
vantagem ou eliminem ou limitem deveres, ónus, encargos
ou sujeições, salvo quando a sua precariedade decorra da
lei ou da natureza do ato.
4 — A revogação prevista na alínea c) do n.º 2 deve
ser proferida no prazo de um ano, a contar da data do
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conhecimento da superveniência ou da alteração das circunstâncias, podendo esse prazo ser prorrogado, por mais
dois anos, por razões fundamentadas.
5 — Na situação prevista na alínea c) do n.º 2, os beneficiários de boa-fé do ato revogado têm direito a ser indemnizados, nos termos do regime geral aplicável às situações
de indemnização pelo sacrifício, mas quando a afetação
do direito, pela sua gravidade ou intensidade, elimine ou
restrinja o conteúdo essencial desse direito, o beneficiário
de boa-fé do ato revogado tem direito a uma indemnização
correspondente ao valor económico do direito eliminado
ou da parte do direito que tiver sido restringida.
6 — Para efeitos do disposto no número anterior,
consideram-se de boa-fé os beneficiários que, à data da
prática do ato revogado, desconheciam sem culpa a existência de fundamentos passíveis de determinar a revogação
do ato.

do direito da União Europeia, invocando para o efeito nova
interpretação desse direito em sentença posterior, transitada
em julgado, proferida por um tribunal administrativo que,
julgando em última instância, tenha dado execução a uma
sentença de um tribunal da União Europeia vinculativa
para o Estado português.

Artigo 168.º
Condicionalismos aplicáveis à anulação administrativa

1 — Os atos administrativos podem ser objeto de anulação administrativa no prazo de seis meses, a contar da
data do conhecimento pelo órgão competente da causa
de invalidade, ou, nos casos de invalidade resultante de
erro do agente, desde o momento da cessação do erro, em
qualquer dos casos desde que não tenham decorrido cinco
anos, a contar da respetiva emissão.
2 — Salvo nos casos previstos nos números seguintes,
os atos constitutivos de direitos só podem ser objeto de
anulação administrativa dentro do prazo de um ano, a
contar da data da respetiva emissão.
3 — Quando o ato tenha sido objeto de impugnação
jurisdicional, a anulação administrativa só pode ter lugar
até ao encerramento da discussão.
4 — Salvo se a lei ou o direito da União Europeia prescreverem prazo diferente, os atos constitutivos de direitos
podem ser objeto de anulação administrativa no prazo
de cinco anos, a contar da data da respetiva emissão, nas
seguintes circunstâncias:
a) Quando o respetivo beneficiário tenha utilizado artifício fraudulento com vista à obtenção da sua prática;
b) Apenas com eficácia para o futuro, quando se trate
de atos constitutivos de direitos à obtenção de prestações
periódicas, no âmbito de uma relação continuada;
c) Quando se trate de atos constitutivos de direitos de
conteúdo pecuniário cuja legalidade, nos termos da legislação aplicável, possa ser objeto de fiscalização administrativa para além do prazo de um ano, com imposição do dever
de restituição das quantias indevidamente auferidas.
5 — Quando, nos casos previstos nos n.os 1 e 4, o ato se
tenha tornado inimpugnável por via jurisdicional, o mesmo
só pode ser objeto de anulação administrativa oficiosa.
6 — A anulação administrativa de atos constitutivos
de direitos constitui os beneficiários que desconhecessem
sem culpa a existência da invalidade e tenham auferido,
tirado partido ou feito uso da posição de vantagem em
que o ato os colocava, no direito de serem indemnizados
pelos danos anormais que sofram em consequência da
anulação.
7 — Desde que ainda o possa fazer, a Administração tem
o dever de anular o ato administrativo que tenha sido julgado válido por sentença transitada em julgado, proferida
por um tribunal administrativo com base na interpretação

Artigo 169.º
Iniciativa e competência

1 — Os atos administrativos podem ser objeto de revogação ou anulação administrativas por iniciativa dos órgãos competentes, ou a pedido dos interessados, mediante
reclamação ou recurso administrativo.
2 — Salvo disposição especial e sem prejuízo do disposto nos números seguintes, são competentes para a revogação dos atos administrativos os seus autores e os
respetivos superiores hierárquicos, desde que não se trate
de ato da competência exclusiva do subalterno.
3 — Os atos administrativos podem ser objeto de anulação administrativa pelo órgão que os praticou e pelo
respetivo superior hierárquico.
4 — Enquanto vigorar a delegação ou subdelegação, os
atos administrativos praticados por delegação ou subdelegação de poderes podem ser objeto de revogação ou de
anulação administrativa pelo órgão delegante ou subdelegante, bem como pelo delegado ou subdelegado.
5 — Nos casos expressamente permitidos por lei, os
atos administrativos praticados por órgãos sujeitos a superintendência ou tutela administrativa podem ser objeto
de revogação ou de anulação administrativa pelos órgãos
com poderes de superintendência ou tutela.
6 — Os atos administrativos praticados por órgão incompetente podem ser objeto de revogação ou de anulação
administrativa pelo órgão competente para a sua prática.
Artigo 170.º
Forma e formalidades

1 — Salvo disposição especial, o ato de revogação ou
anulação administrativa deve revestir a forma legalmente
prescrita para o ato revogado ou anulado.
2 — Sem prejuízo do disposto no n.º 6 do artigo anterior, quando a lei não estabelecer forma alguma para o ato
revogado ou anulado, ou este tiver revestido forma mais
solene do que a legalmente prevista, o ato de revogação
ou anulação administrativa deve revestir a mesma forma
utilizada na prática do ato revogado ou anulado.
3 — Salvo disposição especial, são de observar na revogação ou anulação administrativa as formalidades exigidas
para a prática do ato revogado ou anulado que se mostrem
indispensáveis à garantia do interesse público ou dos direitos e interesses legalmente protegidos dos interessados.
Artigo 171.º
Efeitos

1 — Por regra, a revogação apenas produz efeitos para
o futuro, mas o autor da revogação pode, no próprio ato,
atribuir-lhe eficácia retroativa quando esta seja favorável
aos interessados ou quando estes concordem expressamente com a retroatividade e não estejam em causa direitos
ou interesses indisponíveis.
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2 — A revogação de um ato revogatório só produz efeitos repristinatórios se a lei ou o ato de revogação assim
expressamente o determinarem.
3 — Salvo disposição especial, a anulação administrativa produz efeitos retroativos, mas o autor da anulação
pode, na própria decisão, atribuir-lhe eficácia para o futuro, quando o ato se tenha tornado inimpugnável por via
jurisdicional.
4 — A anulação administrativa produz efeitos repristinatórios e, quando tenha por objeto a anulação de um
ato revogatório, só não determina a repristinação do ato
revogado se a lei ou o ato de anulação assim expressamente
dispuserem.

ato válido com o mesmo conteúdo sana os efeitos por ele
produzidos, assim como os respetivos atos consequentes.
3 — No caso previsto no número anterior, se o ato
substituído tiver tido por objeto a imposição de deveres,
encargos, ónus ou sujeições, a aplicação de sanções ou a
restrição de direitos ou interesses legalmente protegidos,
a renovação não prejudica a possibilidade da anulação dos
efeitos lesivos produzidos durante o período de tempo que
precedeu a substituição do ato.

Artigo 172.º
Consequências da anulação administrativa

1 — Sem prejuízo do eventual poder de praticar novo
ato administrativo, a anulação administrativa constitui a
Administração no dever de reconstituir a situação que existiria se o ato anulado não tivesse sido praticado, bem como
de dar cumprimento aos deveres que não tenha cumprido
com fundamento naquele ato, por referência à situação
jurídica e de facto existente no momento em que deveria
ter atuado.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, a Administração pode ficar constituída no dever de praticar atos
dotados de eficácia retroativa, desde que não envolvam
a imposição de deveres, encargos, ónus ou sujeições, a
aplicação de sanções ou a restrição de direitos ou interesses
legalmente protegidos, assim como no dever de anular,
reformar ou substituir os atos consequentes sem dependência de prazo, e alterar as situações de facto entretanto
constituídas, cuja manutenção seja incompatível com a
necessidade de reconstituir a situação que existiria se o
ato anulado não tivesse sido praticado.
3 — Os beneficiários de boa-fé de atos consequentes
praticados há mais de um ano têm direito a ser indemnizados pelos danos que sofram em consequência da anulação,
mas a sua situação jurídica não pode ser posta em causa
se esses danos forem de difícil ou impossível reparação
e for manifesta a desproporção existente entre o seu interesse na manutenção da situação e o dos interessados na
concretização dos efeitos da anulação.
4 — Quando à reintegração ou recolocação de um trabalhador que tenha obtido a anulação de um ato administrativo se oponha a existência de terceiros com interesse
legítimo na manutenção de situações incompatíveis, constituídas em seu favor por ato administrativo praticado há
mais de um ano, o trabalhador que obteve a anulação tem
direito a ser provido em lugar ou posto de trabalho vago e
na categoria igual ou equivalente àquele em que deveria ter
sido colocado, ou, não sendo isso imediatamente possível,
em lugar ou posto de trabalho a criar no quadro ou mapa
de pessoal da entidade onde exercerá funções.
Artigo 173.º
Alteração e substituição dos atos administrativos

1 — Salvo disposição especial, são aplicáveis à alteração e substituição dos atos administrativos as normas
reguladoras da revogação.
2 — A substituição de um ato administrativo anulável,
ainda que na pendência de processo jurisdicional, por um

Artigo 174.º
Retificação dos atos administrativos

1 — Os erros de cálculo e os erros materiais na expressão da vontade do órgão administrativo, quando manifestos, podem ser retificados, a todo o tempo, pelos órgãos
competentes para a revogação do ato.
2 — A retificação pode ter lugar oficiosamente ou a
pedido dos interessados, produz efeitos retroativos e deve
ser feita sob a forma e com a publicidade usadas para a
prática do ato retificado.
SECÇÃO V
Da execução do ato administrativo

Artigo 175.º
Objeto

1 — A presente secção estabelece o regime comum
aplicável aos procedimentos administrativos dirigidos à
obtenção, através de meios coercivos, da satisfação de
obrigações pecuniárias, da entrega de coisa certa, da prestação de factos ou ainda do respeito por ações ou omissões
em cumprimento de limitações impostas por atos administrativos.
2 — A adoção de medidas policiais de coação direta,
dirigidas à execução de obrigações diretamente decorrentes do quadro normativo aplicável, é objeto de legislação
própria.
Artigo 176.º
Legalidade da execução

1 — Sem prejuízo do disposto no n.º 2 do artigo anterior, a satisfação de obrigações e o respeito por limitações
decorrentes de atos administrativos só podem ser impostos
coercivamente pela Administração nos casos e segundo
as formas e termos expressamente previstos na lei, ou em
situações de urgente necessidade pública, devidamente
fundamentada.
2 — A execução coerciva de obrigações pecuniárias é
sempre possível, nos termos do artigo 179.º
Artigo 177.º
Ato exequendo e decisão de proceder à execução

1 — Os órgãos da Administração Pública não podem
praticar qualquer ato jurídico ou operação material de
execução sem terem praticado previamente o ato administrativo exequendo.
2 — Salvo em estado de necessidade, os procedimentos
de execução têm sempre início com a emissão de uma decisão autónoma e devidamente fundamentada de proceder
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à execução administrativa, na qual o órgão competente
determina o conteúdo e os termos da execução.
3 — A decisão de proceder à execução é notificada ao
destinatário, com a cominação de um prazo razoável para
o cumprimento da obrigação exequenda.
4 — A notificação da decisão de proceder à execução
pode ser feita conjuntamente com a notificação do ato
administrativo exequendo.

de execução, assim como requerer a suspensão contenciosa
dos respetivos efeitos.
2 — Sem prejuízo da aplicabilidade das garantias
previstas na lei processual tributária, durante a tramitação dos procedimentos de execução de obrigações
pecuniárias não são admitidos embargos, administrativos ou judiciais, em relação à execução coerciva de
atos administrativos.
3 — Os executados podem propor ações administrativas
comuns e requerer providências cautelares para prevenir
a adoção de operações materiais de execução ou promover a remoção das respetivas consequências, quando tais
operações sejam ilegais, por serem adotadas:

Artigo 178.º
Princípios aplicáveis

1 — Na execução dos atos administrativos, deve ser
respeitado o princípio da proporcionalidade, designadamente utilizando os meios que, garantindo a realização
integral dos seus objetivos, envolvam menor prejuízo para
os direitos e interesses dos particulares.
2 — A coação direta sobre indivíduos, quando permitida
por lei, só pode ser exercida com observância dos direitos fundamentais e no respeito pela dignidade da pessoa
humana.
Artigo 179.º
Execução de obrigações pecuniárias

1 — Quando, por força de um ato administrativo, devam
ser pagas prestações pecuniárias a uma pessoa coletiva pública, ou por ordem desta, segue-se, na falta de pagamento
voluntário no prazo fixado, o processo de execução fiscal,
tal como regulado na legislação do processo tributário.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, o
órgão competente emite, nos termos legais, uma certidão
com valor de título executivo, que remete ao competente
serviço da Administração tributária, juntamente com o
processo administrativo.
3 — Nos casos em que, nos termos da lei, a Administração proceda, diretamente ou por intermédio de terceiro,
à execução coerciva de prestações de facto fungível, o
procedimento previsto no presente artigo pode ser sempre
utilizado para obter o ressarcimento das despesas efetuadas.
Artigo 180.º
Execução para entrega de coisa certa

Se o obrigado não fizer a entrega da coisa devida, o
órgão competente procede às diligências que forem necessárias para tomar posse administrativa da mesma.
Artigo 181.º
Execução para prestação de facto

Se o obrigado não cumprir prestação de facto fungível
dentro do prazo fixado, o órgão competente pode determinar que a execução seja realizada diretamente ou por
intermédio de terceiro, ficando, neste caso, todas as despesas, incluindo indemnizações e sanções pecuniárias, por
conta do obrigado.
Artigo 182.º
Garantias dos executados

1 — Os executados podem impugnar administrativa e
contenciosamente o ato exequendo e, por vícios próprios,
a decisão de proceder à execução administrativa ou outros
atos administrativos praticados no âmbito do procedimento

a) Em cumprimento de decisão nula de proceder à execução, por violação do disposto no n.º 1 do artigo 177.º;
b) Sem que tenha sido emitida e ou notificada ao executado a decisão de proceder à execução;
c) Em desconformidade com o conteúdo e termos determinados na decisão de proceder à execução ou com os
princípios consagrados no artigo 178.º
Artigo 183.º
Execução pela via jurisdicional

Sempre que, nos termos do presente Código e demais
legislação aplicável, a satisfação de obrigações ou o respeito por limitações decorrentes de atos administrativos
não possa ser imposto coercivamente pela Administração, esta pode solicitar a respetiva execução ao tribunal
administrativo competente, nos termos do disposto na lei
processual administrativa.
SECÇÃO VI
Da reclamação e dos recursos administrativos
SUBSECÇÃO I

Regime geral

Artigo 184.º
Princípio geral

1 — Os interessados têm o direito de:
a) Impugnar os atos administrativos perante a Administração Pública, solicitando a sua revogação, anulação,
modificação ou substituição;
b) Reagir contra a omissão ilegal de atos administrativos, em incumprimento do dever de decisão solicitando a
emissão do ato pretendido.
2 — Os direitos reconhecidos no número anterior podem
ser exercidos, consoante os casos, mediante reclamação
ou recurso, nos termos da presente secção.
3 — As reclamações e os recursos são deduzidos por
meio de requerimento, no qual o recorrente deve expor
os fundamentos que invoca, podendo juntar os elementos
probatórios que considere convenientes.
Artigo 185.º
Natureza e fundamentos

1 — As reclamações e os recursos são necessários ou
facultativos, conforme dependa, ou não, da sua prévia
utilização a possibilidade de acesso aos meios conten-
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ciosos de impugnação ou condenação à prática de ato
devido.
2 — As reclamações e os recursos têm caráter facultativo, salvo se a lei os denominar como necessários.
3 — Sempre que a lei não determine o contrário, as reclamações e os recursos de atos administrativos podem ter
por fundamento a ilegalidade ou inconveniência do ato praticado.

3 — A suspensão da execução pode ser pedida pelos
interessados a qualquer momento, devendo a decisão ser
tomada no prazo de cinco dias.
4 — Na apreciação do pedido, deve verificar-se se as
provas revelam uma probabilidade séria de veracidade dos
factos alegados pelos interessados, devendo ser decretada,
em caso afirmativo, a suspensão da execução.
5 — O disposto nos n.os 2 a 4 não prejudica o pedido de
suspensão de eficácia perante os tribunais administrativos,
nos termos da legislação aplicável.

Artigo 186.º
Legitimidade

1 — Têm legitimidade para reclamar ou recorrer:
a) Os titulares de direitos subjetivos ou interesses legalmente protegidos que se considerem lesados pela prática
ou omissão do ato administrativo;
b) As pessoas e entidades mencionadas nos n.os 2 a 4
do artigo 68.º
2 — Não pode reclamar nem recorrer quem, sem reserva, tenha aceitado, expressa ou tacitamente, um ato
administrativo depois de praticado.
Artigo 187.º
Prazo em caso de omissão

As reclamações e recursos contra a omissão ilegal de
atos administrativos podem ser apresentados no prazo de
um ano.
Artigo 188.º
Início dos prazos de impugnação

1 — O prazo da reclamação e dos recursos pelos interessados a quem o ato administrativo deva ser notificado
só corre a partir da data da notificação, ainda que o ato
tenha sido objeto de publicação obrigatória.
2 — O prazo da reclamação e dos recursos por quaisquer outros interessados dos atos que não tenham de ser
obrigatoriamente publicados começa a correr do seguinte
facto que primeiro se verifique:
a) Notificação;
b) Publicação;
c) Conhecimento do ato ou da sua execução.
3 — O prazo da reclamação e dos recursos contra a
omissão ilegal de ato administrativo conta-se da data do
incumprimento do dever de decisão.
Artigo 189.º
Efeitos das impugnações de atos administrativos

1 — As impugnações administrativas necessárias de
atos administrativos suspendem os respetivos efeitos.
2 — As impugnações facultativas não têm efeito suspensivo, salvo nos casos em que a lei disponha o contrário ou
quando o autor do ato, ou o órgão competente para conhecer do recurso, oficiosamente ou a pedido do interessado,
considere que a sua execução imediata causa prejuízos
irreparáveis ou de difícil reparação ao destinatário e a
suspensão não cause prejuízo de maior gravidade para o
interesse público.

Artigo 190.º
Efeitos sobre prazos

1 — A reclamação de atos ou omissões sujeitos a recurso
administrativo necessário suspende o prazo da respetiva
interposição.
2 — Nos demais casos, a reclamação não suspende o
prazo de interposição dos recursos administrativos que no
caso couberem.
3 — A utilização de meios de impugnação administrativa facultativos contra atos administrativos suspende o
prazo de propositura de ações nos tribunais administrativos,
que só retoma o seu curso com a notificação da decisão
proferida sobre a impugnação administrativa ou com o
decurso do respetivo prazo legal.
4 — A suspensão do prazo prevista no número anterior
não impede o interessado de propor ações nos tribunais
administrativos na pendência da impugnação administrativa, bem como de requerer a adoção de providências
cautelares.
SUBSECÇÃO II

Da reclamação

Artigo 191.º
Regime geral

1 — Salvo disposição legal em contrário, pode reclamar-se, para o autor, da prática ou omissão de qualquer ato
administrativo.
2 — Não é possível reclamar-se de ato que decida anterior reclamação ou recurso administrativo, salvo com
fundamento em omissão de pronúncia.
3 — Quando a lei não estabeleça prazo diferente, a
reclamação deve ser apresentada no prazo de 15 dias.
Artigo 192.º
Notificação dos contrainteressados e prazo para a decisão

1 — Apresentada a reclamação, o órgão competente
para a decisão deve notificar aqueles que possam ser prejudicados pela sua procedência para alegarem, no prazo
de 15 dias, o que tiverem por conveniente sobre o pedido
e os seus fundamentos.
2 — O prazo para o órgão competente apreciar e decidir
a reclamação é de 30 dias, podendo confirmar, revogar,
anular, modificar ou substituir o ato reclamado, ou praticar
o ato ilegalmente omitido.
3 — Quando a reclamação for necessária, o decurso
do prazo referido no número anterior, sem que haja sido
tomada uma decisão, confere ao interessado a possibilidade
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de utilizar o meio de tutela, administrativo ou contencioso,
adequado para satisfação da sua pretensão.

notificando o recorrente e os contrainteressados que hajam
deduzido oposição.
6 — Na hipótese prevista no número anterior, o recorrente ou os contrainteressados podem requerer que o
recurso prossiga contra o ato praticado, com a faculdade de
alegação de novos fundamentos e da junção dos elementos
probatórios que considerem pertinentes.
7 — O requerimento a que se refere o número anterior
deve ser apresentado dentro do prazo previsto para a interposição de recurso hierárquico contra o ato praticado.

SUBSECÇÃO III

Do recurso hierárquico

Artigo 193.º
Regime geral

1 — Sempre que a lei não exclua tal possibilidade, o
recurso hierárquico pode ser utilizado para:
a) Impugnar atos administrativos praticados por órgãos
sujeitos aos poderes hierárquicos de outros órgãos;
b) Reagir contra a omissão ilegal de atos administrativos, por parte de órgãos sujeitos aos poderes hierárquicos
de outros órgãos.
2 — Quando a lei não estabeleça prazo diferente, o
recurso hierárquico necessário dos atos administrativos
deve ser interposto no prazo de 30 dias e o recurso hierárquico facultativo, no prazo de impugnação contenciosa
do ato em causa.
Artigo 194.º
Interposição

1 — O recurso é dirigido ao mais elevado superior
hierárquico do autor do ato ou da omissão, salvo se a
competência para a decisão se encontrar delegada ou subdelegada.
2 — O requerimento de interposição do recurso é apresentado ao autor do ato ou da omissão ou à autoridade a
quem seja dirigido, que, neste caso, o remete ao primeiro,
no prazo de três dias.
Artigo 195.º
Tramitação

1 — Recebido o requerimento, o autor do ato ou da
omissão deve notificar aqueles que possam ser prejudicados pela sua procedência para alegarem, no prazo de
15 dias, o que tiverem por conveniente sobre o pedido e
os seus fundamentos.
2 — No mesmo prazo referido no número anterior, ou
no prazo de 30 dias, quando houver contrainteressados,
deve o autor do ato ou da omissão pronunciar-se sobre
o recurso e remetê-lo ao órgão competente para dele conhecer, notificando o recorrente da remessa do processo
administrativo.
3 — Quando os contrainteressados não hajam deduzido
oposição e os elementos constantes do processo demonstrem suficientemente a procedência do recurso, pode o
autor do ato recorrido revogar, anular, modificar ou substituir o ato, informando da sua decisão o órgão competente
para conhecer do recurso.
4 — Para efeitos do disposto no número anterior, o autor
do ato recorrido não pode modificar ou substituir o ato
recorrido em sentido menos favorável ao recorrente.
5 — O órgão responsável pelo incumprimento do dever de decisão pode praticar o ato ilegalmente omitido na
pendência do recurso hierárquico, disso dando conhecimento ao órgão competente para conhecer do recurso e

Artigo 196.º
Rejeição do recurso

1 — O recurso deve ser rejeitado nos casos seguintes:
a) Quando o ato impugnado não seja suscetível de recurso;
b) Quando o recorrente careça de legitimidade;
c) Quando o recurso haja sido interposto fora do
prazo;
d) Quando ocorra qualquer outra causa que obste ao
conhecimento do recurso.
2 — Quando o recurso haja sido interposto para órgão
incompetente, é aplicável o disposto no artigo 41.º
Artigo 197.º
Decisão

1 — O órgão competente para conhecer do recurso pode,
salvas as exceções previstas na lei, confirmar ou anular o
ato recorrido e, se a competência do autor do ato recorrido
não for exclusiva, pode também revogá-lo, modificá-lo
ou substituí-lo, ainda que em sentido desfavorável ao recorrente.
2 — O órgão competente para conhecer do recurso não
fica obrigado à proposta de pronúncia do autor do ato ou
da omissão, e deve respeitar, na fundamentação da decisão
que venha a tomar, quando não opte por aquela proposta,
os requisitos previstos no artigo 153.º
3 — O órgão competente para decidir o recurso pode, se
for caso disso, anular, no todo ou em parte, o procedimento
administrativo e determinar a realização de nova instrução
ou de diligências complementares.
4 — No caso de ter havido incumprimento do dever de
decisão, o órgão competente para decidir o recurso pode
substituir-se ao órgão omisso na prática desse ato, se a
competência não for exclusiva deste, ou ordenar a prática
do ato ilegalmente omitido.
Artigo 198.º
Prazo para a decisão

1 — Quando a lei não fixe prazo diferente, o recurso
hierárquico deve ser decidido no prazo de 30 dias, a contar
da data da remessa do processo ao órgão competente para
dele conhecer.
2 — O prazo referido no número anterior é elevado até
ao máximo de 90 dias, quando haja lugar à realização de
nova instrução ou de diligências complementares.
3 — No âmbito do recurso hierárquico necessário, o
superior hierárquico deve apreciar todas as questões sus-
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citadas pelo recorrente, excetuadas aquelas cuja decisão
esteja prejudicada pela solução dada a outras.
4 — O indeferimento do recurso hierárquico necessário ou o decurso dos prazos referidos nos n.os 1 e 2,
sem que haja sido tomada uma decisão, conferem ao
interessado a possibilidade de impugnar contenciosamente o ato do órgão subalterno ou de fazer valer o seu
direito ao cumprimento, por aquele órgão, do dever de
decisão.

Artigo 201.º
Procedimentos pré-contratuais

Regime

1 — A formação dos contratos cujo objeto abranja prestações que estejam, ou sejam suscetíveis de estar, submetidas à concorrência de mercado, encontra-se sujeita ao
regime estabelecido no Código dos Contratos Públicos ou
em lei especial.
2 — À formação dos contratos a que se refere o número anterior são especialmente aplicáveis os princípios
da transparência, da igualdade e da concorrência.
3 — Na ausência de lei própria, aplica-se à formação dos
contratos administrativos o regime geral do procedimento
administrativo estatuído pelo presente Código, com as
necessárias adaptações.

1 — Nos casos expressamente previstos na lei, há lugar
a recursos administrativos:

Artigo 202.º

SUBSECÇÃO IV

Dos recursos administrativos especiais

Artigo 199.º

a) Para órgão da mesma pessoa coletiva que exerça
poderes de supervisão;
b) Para o órgão colegial, de atos ou omissões de qualquer
dos seus membros, comissões ou secções;
c) Para órgão de outra pessoa coletiva que exerça poderes de tutela ou superintendência.
2 — Sem prejuízo dos recursos previstos no número
anterior, pode ainda haver lugar, por expressa disposição
legal, a recurso para o delegante ou subdelegante dos atos
praticados pelo delegado ou subdelegado.
3 — O recurso tutelar previsto na alínea c) do n.º 1 só
pode ter por fundamento a inconveniência ou inoportunidade do ato ou da omissão nos casos em que a lei estabeleça
uma tutela de mérito.
4 — No recurso tutelar, a modificação ou a substituição
do ato recorrido ou omitido só é possível se a lei conferir
poderes de tutela substitutiva e no âmbito destes.
5 — Aos recursos previstos no presente artigo são aplicáveis as disposições reguladoras do recurso hierárquico,
mas, quanto ao recurso tutelar, apenas na parte em que não
contrariem a natureza própria deste e o respeito devido à
autonomia da entidade tutelada.
CAPÍTULO III
Dos contratos da Administração Pública
Artigo 200.º
Espécies de contratos

1 — Os órgãos da Administração Pública podem celebrar contratos administrativos, sujeitos a um regime substantivo de direito administrativo, ou contratos submetidos
a um regime de direito privado.
2 — São contratos administrativos os que como tal são
classificados no Código dos Contratos Públicos ou em
legislação especial.
3 — Na prossecução das suas atribuições ou dos
seus fins, os órgãos da Administração Pública podem
celebrar quaisquer contratos administrativos, salvo se
outra coisa resultar da lei ou da natureza das relações
a estabelecer.

Regime substantivo

1 — As relações contratuais administrativas são regidas
pelo Código dos Contratos Públicos ou por lei especial,
sem prejuízo da aplicação subsidiária daquele quando os
tipos dos contratos não afastem as razões justificativas da
disciplina em causa.
2 — No âmbito dos contratos sujeitos a um regime de
direito privado são aplicáveis aos órgãos da Administração
Pública as disposições do presente Código que concretizam
preceitos constitucionais e os princípios gerais da atividade
administrativa.

REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
Assembleia Legislativa
Decreto Legislativo Regional n.º 1/2015/A
ORÇAMENTO DA REGIÃO AUTÓNOMA DOS AÇORES
PARA O ANO 2015

A Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos
Açores decreta, nos termos da alínea p) do n.º 1 do artigo 227.º e do n.º 1 do artigo 232.º da Constituição da
República Portuguesa e da alínea c) do artigo 34.º e do
n.º 1 do artigo 44.º do Estatuto Político-Administrativo
da Região Autónoma dos Açores, o seguinte:
CAPÍTULO I
Aprovação do orçamento
Artigo 1.º
Aprovação

É aprovado pelo presente diploma o Orçamento da
Região Autónoma dos Açores para 2015, constante dos
mapas seguintes:
a) Mapas I a IX do orçamento da administração pública
regional, incluindo os orçamentos dos fundos e serviços
autónomos;
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 102/2009
de 10 de Setembro

Regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:
CAPÍTULO I
Disposições gerais
SECÇÃO I
Objecto, âmbito e conceitos

Artigo 1.º
Objecto

1 — A presente lei regulamenta o regime jurídico da
promoção e prevenção da segurança e da saúde no trabalho, de acordo com o previsto no artigo 284.º do Código
do Trabalho, no que respeita à prevenção.
2 — A presente lei regulamenta ainda:
a) A protecção de trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante em caso de actividades susceptíveis de apresentar risco específico de exposição a agentes, processos ou
condições de trabalho, de acordo com o previsto no n.º 6
do artigo 62.º do Código do Trabalho;
b) A protecção de menor em caso de trabalhos que, pela
sua natureza ou pelas condições em que são prestados,
sejam prejudiciais ao seu desenvolvimento físico, psíquico
e moral, de acordo com o previsto no n.º 6 do artigo 72.º
do Código do Trabalho.
Artigo 2.º
Transposição de directivas comunitárias

1 — A presente lei transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 89/391/CEE, do Conselho, de 12 de
Junho, relativa à aplicação de medidas destinadas a promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores
no trabalho, alterada pela Directiva n.º 2007/30/CE, do
Conselho, de 20 de Junho.
2 — A presente lei complementa, ainda, a transposição
das seguintes directivas comunitárias:
a) Directiva n.º 91/383/CEE, do Conselho, de 25 de
Junho, que completa a aplicação de medidas tendentes a
promover a melhoria da segurança e da saúde dos trabalhadores que têm uma relação de trabalho a termo ou uma
relação de trabalho temporária;
b) Directiva n.º 92/85/CEE, do Conselho, de 19 de Outubro, relativa à implementação de medidas destinadas
a promover a melhoria da segurança e da saúde das trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no trabalho;
c) Directiva n.º 94/33/CE, do Conselho, de 22 de Junho,
relativa à protecção dos jovens no trabalho;
d) No que respeita à protecção do património genético,
as directivas contendo prescrições mínimas de segurança
e de saúde no trabalho contra os agentes químicos, físicos
e biológicos, designadamente a Directiva n.º 90/394/CEE,

do Conselho, de 28 de Junho, relativa à protecção dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes
cancerígenos durante o trabalho, alterada pelas Directivas
n.os 97/42/CE, do Conselho, de 27 de Junho, e 1999/38/CE,
do Conselho, de 29 de Abril, a Directiva n.º 90/679/CEE,
do Conselho, de 26 de Novembro, relativa à protecção
dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a
agentes biológicos durante o trabalho, alterada pela Directiva n.º 93/88/CEE, do Conselho, de 12 de Outubro,
e a Directiva n.º 98/24/CE, do Conselho, de 7 de Abril,
relativa à protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos ligados à exposição a agentes
químicos no trabalho.
Artigo 3.º
Âmbito

1 — A presente lei aplica-se:
a) A todos os ramos de actividade, nos sectores privado
ou cooperativo e social;
b) Ao trabalhador por conta de outrem e respectivo
empregador, incluindo as pessoas colectivas de direito
privado sem fins lucrativos;
c) Ao trabalhador independente.
2 — Nos casos de explorações agrícolas familiares, do
exercício da actividade da pesca em embarcações com
comprimento até 15 m, não pertencente a frota pesqueira
de armador ou empregador equivalente, ou da actividade
desenvolvida por artesãos em instalações próprias, aplica-se o regime estabelecido para o trabalhador independente.
3 — Os princípios definidos na presente lei são aplicáveis, sempre que se mostrem compatíveis com a sua
especificidade, ao serviço doméstico e às situações em que
ocorra prestação de trabalho por uma pessoa a outra, sem
subordinação jurídica, quando o prestador de trabalho deva
considerar-se na dependência económica do beneficiário
da actividade.
Artigo 4.º
Conceitos

Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) «Trabalhador» a pessoa singular que, mediante retribuição, se obriga a prestar um serviço a um empregador
e, bem assim, o tirocinante, o estagiário e o aprendiz que
estejam na dependência económica do empregador em razão dos meios de trabalho e do resultado da sua actividade;
b) «Trabalhador independente» a pessoa singular que
exerce uma actividade por conta própria;
c) «Empregador» a pessoa singular ou colectiva com
um ou mais trabalhadores ao seu serviço e responsável
pela empresa ou estabelecimento ou, quando se trate de
organismos sem fins lucrativos, que detenha competência
para a contratação de trabalhadores;
d) «Representante dos trabalhadores» o trabalhador
eleito para exercer funções de representação dos trabalhadores nos domínios da segurança e saúde no trabalho;
e) «Local de trabalho» o lugar em que o trabalhador se
encontra ou de onde ou para onde deva dirigir-se em virtude
do seu trabalho, no qual esteja directa ou indirectamente
sujeito ao controlo do empregador;
f) «Componentes materiais do trabalho» o local de trabalho, o ambiente de trabalho, as ferramentas, as máquinas,
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equipamentos e materiais, as substâncias e agentes químicos, físicos e biológicos e os processos de trabalho;
g) «Perigo» a propriedade intrínseca de uma instalação,
actividade, equipamento, um agente ou outro componente
material do trabalho com potencial para provocar dano;
h) «Risco» a probabilidade de concretização do dano
em função das condições de utilização, exposição ou interacção do componente material do trabalho que apresente
perigo;
i) «Prevenção» o conjunto de políticas e programas
públicos, bem como disposições ou medidas tomadas ou
previstas no licenciamento e em todas as fases de actividade da empresa, do estabelecimento ou do serviço, que
visem eliminar ou diminuir os riscos profissionais a que
estão potencialmente expostos os trabalhadores.
SECÇÃO II
Princípios gerais e sistema de prevenção
de riscos profissionais

Artigo 5.º
Princípios gerais

1 — O trabalhador tem direito à prestação de trabalho em condições que respeitem a sua segurança e a sua
saúde, asseguradas pelo empregador ou, nas situações
identificadas na lei, pela pessoa, individual ou colectiva,
que detenha a gestão das instalações em que a actividade
é desenvolvida.
2 — Deve assegurar-se que o desenvolvimento económico promove a humanização do trabalho em condições
de segurança e de saúde.
3 — A prevenção dos riscos profissionais deve assentar numa correcta e permanente avaliação de riscos e ser
desenvolvida segundo princípios, políticas, normas e programas que visem, nomeadamente:
a) A concepção e a implementação da estratégia nacional
para a segurança e saúde no trabalho;
b) A definição das condições técnicas a que devem obedecer a concepção, a fabricação, a importação, a venda,
a cedência, a instalação, a organização, a utilização e a
transformação das componentes materiais do trabalho em
função da natureza e do grau dos riscos, assim como as
obrigações das pessoas por tal responsáveis;
c) A determinação das substâncias, agentes ou processos que devam ser proibidos, limitados ou sujeitos
a autorização ou a controlo da autoridade competente,
bem como a definição de valores limite de exposição do
trabalhador a agentes químicos, físicos e biológicos e das
normas técnicas para a amostragem, medição e avaliação
de resultados;
d) A promoção e a vigilância da saúde do trabalhador;
e) O incremento da investigação técnica e científica
aplicadas no domínio da segurança e da saúde no trabalho, em particular no que se refere à emergência de novos
factores de risco;
f) A educação, a formação e a informação para a promoção da melhoria da segurança e saúde no trabalho;
g) A sensibilização da sociedade, de forma a criar uma
verdadeira cultura de prevenção;
h) A eficiência do sistema público de inspecção do cumprimento da legislação relativa à segurança e à saúde no
trabalho.

4 — O desenvolvimento de políticas e programas e a
aplicação de medidas a que se refere o número anterior
devem ser apoiados por uma coordenação dos meios disponíveis, pela avaliação dos resultados quanto à diminuição
dos riscos profissionais e dos danos para a saúde do trabalhador e pela mobilização dos agentes de que depende a
sua execução, particularmente o empregador, o trabalhador
e os seus representantes.
Artigo 6.º
Sistema nacional de prevenção de riscos profissionais

1 — O sistema nacional de prevenção de riscos profissionais visa a efectivação do direito à segurança e à saúde
no trabalho, por via da salvaguarda da coerência das medidas e da eficácia de intervenção das entidades públicas,
privadas ou cooperativas que exercem, naquele âmbito,
competências nas áreas da regulamentação, licenciamento,
certificação, normalização, investigação, formação, informação, consulta e participação, serviços técnicos de
prevenção e vigilância da saúde e inspecção.
2 — O Estado deve promover o desenvolvimento de
uma rede nacional para a prevenção de riscos profissionais nas áreas de actuação referidas no número anterior,
constituída por serviços próprios.
3 — O Estado pode, ainda, apoiar e celebrar acordos
com entidades privadas ou cooperativas com capacidade
técnica para a realização de acções no domínio da segurança e saúde no trabalho.
4 — Nos domínios da segurança e da saúde no trabalho
deve ser desenvolvida a cooperação entre o Estado e as
organizações representativas dos trabalhadores e empregadores e, ao nível da empresa, estabelecimento ou serviço,
entre o empregador e os representantes dos trabalhadores
e estes.
Artigo 7.º
Definição de políticas, coordenação e avaliação de resultados

1 — Sem prejuízo de uma visão integrada e coerente,
os ministérios responsáveis pelas áreas laboral e da saúde
propõem a definição da política de promoção e fiscalização
da segurança e da saúde no trabalho.
2 — As propostas referidas no número anterior devem
procurar desenvolver as complementaridades e interdependências entre os domínios da segurança e da saúde
no trabalho e o sistema de segurança social, o Serviço
Nacional de Saúde, a protecção do ambiente e o Sistema
Português da Qualidade (SPQ).
3 — Os serviços públicos com competência para licenciamento, certificação ou outra autorização para o exercício
de uma actividade ou a afectação de um bem a tal exercício
devem exercer a sua competência de modo a promover a
segurança e a saúde no trabalho.
4 — A coordenação da aplicação das medidas de política
e da avaliação de resultados, nomeadamente relativos à
actividade inspectiva, cabe aos organismos competentes
do ministério responsável pela área laboral.
5 — As medidas de política adoptadas e a avaliação
dos resultados destas e da acção inspectiva desenvolvida
em matéria de segurança e de saúde no trabalho, assim
como a informação estatística sobre acidentes de trabalho
e doenças profissionais, devem ser objecto de publicação
anual e de adequada divulgação.
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6 — Para efeitos do número anterior, a informação estatística deve permitir a caracterização dos acidentes e das
doenças profissionais de modo a contribuir para os estudos
epidemiológicos, possibilitar a adopção de metodologias e
critérios apropriados à concepção de programas e medidas
de prevenção de âmbito nacional e sectorial e ao controlo
periódico dos resultados obtidos.
Artigo 8.º
Consulta e participação

1 — Na promoção e na avaliação, a nível nacional, das
medidas de políticas no domínio da segurança e da saúde
no trabalho deve ser assegurada a consulta e a participação
das organizações mais representativas dos empregadores
e trabalhadores.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, as
organizações de empregadores e trabalhadores com assento
na Comissão Permanente de Concertação Social (CPCS)
devem integrar:
a) O Conselho Nacional de Higiene e Segurança no
Trabalho (CNHST);
b) O Conselho Consultivo para a Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho da Autoridade para as Condições
do Trabalho.
Artigo 9.º
Educação, formação e informação para a segurança
e para a saúde no trabalho

1 — O Estado deve prosseguir a integração de conteúdos sobre a segurança e a saúde no trabalho nos currículos
escolares dos vários níveis de ensino, tendo em vista uma
cultura de prevenção no quadro geral do sistema educativo
e a prevenção dos riscos profissionais como preparação
para a vida activa.
2 — O Estado promove a integração de conteúdos sobre
a segurança e a saúde no trabalho nas acções de educação
e formação profissional de forma a permitir a aquisição
de conhecimentos e hábitos de prevenção de acidentes de
trabalho e doenças profissionais.
3 — O Estado promove acções de formação e informação destinadas a empregadores e trabalhadores, bem
como acções de informação e esclarecimento públicos nas
matérias da segurança e da saúde no trabalho.
Artigo 10.º
Investigação e formação especializada

1 — O Estado deve assegurar condições que promovam
o conhecimento e a investigação na área da segurança e
da saúde no trabalho.
2 — O fomento, pelo Estado, da investigação na área
da segurança e da saúde no trabalho deve ser orientado,
em especial, pelos seguintes vectores:
a) Apoio à criação de estruturas de investigação e à formação pós-graduada de especialistas e de investigadores;
b) Colaboração entre as várias estruturas nacionais interessadas;
c) Divulgação de informação científica e técnica que
contribua para o avanço do conhecimento e progresso da
investigação;
d) Incentivo à participação nacional em programas internacionais;

e) Incentivo ao estudo de boas práticas em matéria de
sistemas de organização e funcionamento das actividades
de prevenção.
3 — O fomento da investigação, do desenvolvimento
experimental e da demonstração deve orientar-se predominantemente para a melhoria da prevenção dos riscos
profissionais e da protecção da saúde do trabalhador.
Artigo 11.º
Normalização

1 — As normas e especificações técnicas na área da
segurança e da saúde no trabalho relativas, nomeadamente,
a metodologias e a procedimentos, a critérios de amostragem, a certificação de produtos e equipamentos são
aprovadas no âmbito do SPQ.
2 — As directrizes práticas desenvolvidas pela Organização Internacional do Trabalho e Organização Mundial
de Saúde, bem como as normas e especificações técnicas
nacionais a que se refere o número anterior, constituem
referências indispensáveis a ser tidas em conta nos procedimentos e medidas adoptados em cumprimento da legislação sobre segurança e saúde no trabalho, bem como na
produção de bens e equipamentos de trabalho.
Artigo 12.º
Licenciamento e autorização de laboração

A legislação sobre licenciamento e autorização de laboração contém as especificações adequadas à prevenção
de riscos profissionais e à protecção da saúde.
Artigo 13.º
Segurança de máquinas e equipamentos de trabalho

1 — No âmbito da prevenção e da segurança dos equipamentos deve toda a pessoa singular ou colectiva que
fabrique máquinas, aparelhos, ferramentas, instalações
e outros equipamentos para utilização profissional proceder às investigações e operações necessárias para que,
na fase de concepção e durante a fabricação, sejam, na
medida do possível, eliminados ou reduzidos ao mínimo
quaisquer riscos que tais produtos possam apresentar para
a saúde ou para a segurança das pessoas e garantir, por
certificação adequada, antes do lançamento no mercado,
a conformidade com os requisitos de segurança e de saúde
aplicáveis.
2 — Toda a pessoa singular ou colectiva que importe,
venda, alugue, ceda a qualquer título ou coloque em exposição máquinas, aparelhos, ferramentas ou instalações
para utilização profissional deve:
a) Proceder ou mandar proceder aos ensaios e controlos necessários para se assegurar que a construção e o
estado de tais equipamentos de trabalho são de forma a
não apresentar riscos para a segurança e a saúde dos trabalhadores, desde que a utilização de tais equipamentos seja
feita correctamente e para o fim a que se destinam, salvo
quando os referidos equipamentos estejam devidamente
certificados;
b) Tomar as medidas necessárias para que às máquinas,
aos aparelhos, às ferramentas ou às instalações para utilização profissional sejam anexadas instruções, em português,
quanto à montagem, à utilização, à conservação e à reparação das mesmas, em que se especifique, em particular,
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como devem proceder os trabalhadores incumbidos dessas
tarefas, de forma a prevenir riscos para a sua segurança e
a sua saúde e de outras pessoas.
3 — Toda a pessoa singular ou colectiva que proceda
à montagem, à colocação, à reparação ou à adaptação
de máquinas, aparelhos, ferramentas ou instalações para
utilização profissional deve assegurar, na medida do possível, que, em resultado daquelas operações, tais equipamentos não apresentam risco para a segurança e a saúde
das pessoas, desde que a sua utilização seja efectuada
correctamente.
4 — As máquinas, os aparelhos, as ferramentas e as
instalações para utilização profissional só podem ser fornecidos ou colocados em serviço desde que contenham
a marcação de segurança, o nome e o endereço do fabricante ou do importador, bem como outras informações que
permitam identificar claramente os mesmos e prevenir os
riscos na sua utilização.
5 — Nos casos de feiras, demonstrações e exposições,
quando as máquinas, aparelhos, ferramentas e instalações
para utilização profissional se encontrem sem as normais
protecções de segurança, devem estar indicadas, de forma
bem visível, as precauções de segurança, bem como a impossibilidade de aquisição destes equipamentos tal como
se encontram apresentados.
6 — As autoridades competentes devem divulgar, periodicamente, as especificações a respeitar na área de segurança no trabalho, por forma a garantir uma prevenção
de concepção e a facilitar os respectivos procedimentos
administrativos.
Artigo 14.º
Fiscalização e inquéritos

1 — O organismo com competência inspectiva do ministério responsável pela área laboral controla o cumprimento da legislação relativa à segurança e à saúde no
trabalho e aplica as sanções correspondentes ao seu incumprimento, sem prejuízo de competências específicas
de outras entidades.
2 — Compete ainda ao organismo a que se refere o
número anterior a realização de inquérito em caso de acidente de trabalho mortal ou que evidencie uma situação
particularmente grave.
3 — Em casos de doença profissional ou outro dano para
a saúde ocorrido durante o trabalho ou com ele relacionado, o organismo competente do ministério responsável
pela área da saúde, através das autoridades de saúde, e
o organismo competente do ministério responsável pela
área da segurança social podem, igualmente, promover a
realização do inquérito.
4 — Os representantes dos trabalhadores podem apresentar as suas observações ao organismo com competência
inspectiva do ministério responsável pela área laboral ou
a outra autoridade competente, por ocasião de visita ou
fiscalização à empresa ou estabelecimento.
5 — Os representantes dos trabalhadores podem, ainda,
solicitar a intervenção do organismo com competência
inspectiva do ministério responsável pela área laboral
sempre que verifiquem que as medidas adoptadas e os
meios fornecidos pelo empregador são insuficientes para
assegurar a segurança e saúde no trabalho.

CAPÍTULO II
Obrigações gerais do empregador e do trabalhador
Artigo 15.º
Obrigações gerais do empregador

1 — O empregador deve assegurar ao trabalhador condições de segurança e de saúde em todos os aspectos do
seu trabalho.
2 — O empregador deve zelar, de forma continuada e
permanente, pelo exercício da actividade em condições de
segurança e de saúde para o trabalhador, tendo em conta
os seguintes princípios gerais de prevenção:
a) Identificação dos riscos previsíveis em todas as actividades da empresa, estabelecimento ou serviço, na concepção ou construção de instalações, de locais e processos
de trabalho, assim como na selecção de equipamentos,
substâncias e produtos, com vista à eliminação dos mesmos
ou, quando esta seja inviável, à redução dos seus efeitos;
b) Integração da avaliação dos riscos para a segurança
e a saúde do trabalhador no conjunto das actividades da
empresa, estabelecimento ou serviço, devendo adoptar as
medidas adequadas de protecção;
c) Combate aos riscos na origem, por forma a eliminar
ou reduzir a exposição e aumentar os níveis de protecção;
d) Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições
aos agentes químicos, físicos e biológicos e aos factores de
risco psicossociais não constituem risco para a segurança
e saúde do trabalhador;
e) Adaptação do trabalho ao homem, especialmente
no que se refere à concepção dos postos de trabalho, à
escolha de equipamentos de trabalho e aos métodos de
trabalho e produção, com vista a, nomeadamente, atenuar
o trabalho monótono e o trabalho repetitivo e reduzir os
riscos psicossociais;
f) Adaptação ao estado de evolução da técnica, bem
como a novas formas de organização do trabalho;
g) Substituição do que é perigoso pelo que é isento de
perigo ou menos perigoso;
h) Priorização das medidas de protecção colectiva em
relação às medidas de protecção individual;
i) Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis
e adequadas à actividade desenvolvida pelo trabalhador.
3 — Sem prejuízo das demais obrigações do empregador, as medidas de prevenção implementadas devem ser
antecedidas e corresponder ao resultado das avaliações dos
riscos associados às várias fases do processo produtivo,
incluindo as actividades preparatórias, de manutenção e
reparação, de modo a obter como resultado níveis eficazes
de protecção da segurança e saúde do trabalhador.
4 — Sempre que confiadas tarefas a um trabalhador,
devem ser considerados os seus conhecimentos e as suas
aptidões em matéria de segurança e de saúde no trabalho,
cabendo ao empregador fornecer as informações e a formação necessárias ao desenvolvimento da actividade em
condições de segurança e de saúde.
5 — Sempre que seja necessário aceder a zonas de risco
elevado, o empregador deve permitir o acesso apenas ao
trabalhador com aptidão e formação adequadas, pelo tempo
mínimo necessário.
6 — O empregador deve adoptar medidas e dar instruções que permitam ao trabalhador, em caso de perigo grave
e iminente que não possa ser tecnicamente evitado, cessar
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a sua actividade ou afastar-se imediatamente do local de
trabalho, sem que possa retomar a actividade enquanto
persistir esse perigo, salvo em casos excepcionais e desde
que assegurada a protecção adequada.
7 — O empregador deve ter em conta, na organização dos meios de prevenção, não só o trabalhador como
também terceiros susceptíveis de serem abrangidos pelos
riscos da realização dos trabalhos, quer nas instalações
quer no exterior.
8 — O empregador deve assegurar a vigilância da saúde
do trabalhador em função dos riscos a que estiver potencialmente exposto no local de trabalho.
9 — O empregador deve estabelecer em matéria de
primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação as medidas que devem ser adoptadas e a identificação
dos trabalhadores responsáveis pela sua aplicação, bem
como assegurar os contactos necessários com as entidades
externas competentes para realizar aquelas operações e as
de emergência médica.
10 — Na aplicação das medidas de prevenção, o empregador deve organizar os serviços adequados, internos ou
externos à empresa, estabelecimento ou serviço, mobilizando os meios necessários, nomeadamente nos domínios
das actividades técnicas de prevenção, da formação e da
informação, bem como o equipamento de protecção que
se torne necessário utilizar.
11 — As prescrições legais ou convencionais de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas para serem
aplicadas na empresa, estabelecimento ou serviço devem
ser observadas pelo próprio empregador.
12 — O empregador suporta os encargos com a organização e o funcionamento do serviço de segurança
e de saúde no trabalho e demais medidas de prevenção,
incluindo exames, avaliações de exposições, testes e outras
acções dos riscos profissionais e vigilância da saúde, sem
impor aos trabalhadores quaisquer encargos financeiros.
13 — Para efeitos do disposto no presente artigo, e
salvaguardando as devidas adaptações, o trabalhador independente é equiparado a empregador.
14 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1 a 12.
15 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
empregador cuja conduta tiver contribuído para originar
uma situação de perigo incorre em responsabilidade civil.
Artigo 16.º
Actividades simultâneas ou sucessivas no mesmo
local de trabalho

1 — Quando várias empresas, estabelecimentos ou serviços desenvolvam, simultaneamente, actividades com os
seus trabalhadores no mesmo local de trabalho, devem os
respectivos empregadores, tendo em conta a natureza das
actividades que cada um desenvolve, cooperar no sentido
da protecção da segurança e da saúde.
2 — Não obstante a responsabilidade de cada empregador, devem assegurar a segurança e a saúde, quanto a
todos os trabalhadores a que se refere o número anterior,
as seguintes entidades:
a) A empresa utilizadora, no caso de trabalhadores em
regime de trabalho temporário;
b) A empresa cessionária, no caso de trabalhadores em
regime de cedência ocasional;

c) A empresa em cujas instalações outros trabalhadores
prestam serviço ao abrigo de contratos de prestação de
serviços;
d) Nos restantes casos, a empresa adjudicatária da obra
ou do serviço, para o que deve assegurar a coordenação
dos demais empregadores através da organização das actividades de segurança e saúde no trabalho.
3 — A empresa utilizadora ou adjudicatária da obra ou
do serviço deve assegurar que o exercício sucessivo de
actividades por terceiros nas suas instalações ou com os
equipamentos utilizados não constituem um risco para a
segurança e saúde dos seus trabalhadores ou dos trabalhadores temporários, cedidos ocasionalmente ou de trabalhadores ao serviço de empresas prestadoras de serviços.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 2 e 3, sem prejuízo da responsabilidade
do empregador.
Artigo 17.º
Obrigações do trabalhador

1 — Constituem obrigações do trabalhador:
a) Cumprir as prescrições de segurança e de saúde no
trabalho estabelecidas nas disposições legais e em instrumentos de regulamentação colectiva de trabalho, bem
como as instruções determinadas com esse fim pelo empregador;
b) Zelar pela sua segurança e pela sua saúde, bem como
pela segurança e pela saúde das outras pessoas que possam
ser afectadas pelas suas acções ou omissões no trabalho,
sobretudo quando exerça funções de chefia ou coordenação, em relação aos serviços sob o seu enquadramento
hierárquico e técnico;
c) Utilizar correctamente e de acordo com as instruções
transmitidas pelo empregador, máquinas, aparelhos, instrumentos, substâncias perigosas e outros equipamentos
e meios postos à sua disposição, designadamente os equipamentos de protecção colectiva e individual, bem como
cumprir os procedimentos de trabalho estabelecidos;
d) Cooperar activamente na empresa, no estabelecimento
ou no serviço para a melhoria do sistema de segurança e de
saúde no trabalho, tomando conhecimento da informação
prestada pelo empregador e comparecendo às consultas e
aos exames determinados pelo médico do trabalho;
e) Comunicar imediatamente ao superior hierárquico
ou, não sendo possível, ao trabalhador designado para
o desempenho de funções específicas nos domínios da
segurança e saúde no local de trabalho as avarias e deficiências por si detectadas que se lhe afigurem susceptíveis de
originarem perigo grave e iminente, assim como qualquer
defeito verificado nos sistemas de protecção;
f) Em caso de perigo grave e iminente, adoptar as medidas e instruções previamente estabelecidas para tal situação, sem prejuízo do dever de contactar, logo que possível,
com o superior hierárquico ou com os trabalhadores que
desempenham funções específicas nos domínios da segurança e saúde no local de trabalho.
2 — O trabalhador não pode ser prejudicado em virtude
de se ter afastado do seu posto de trabalho ou de uma área
perigosa em caso de perigo grave e iminente nem por ter
adoptado medidas para a sua própria segurança ou para a
segurança de outrem.
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3 — As obrigações do trabalhador no domínio da segurança e saúde nos locais de trabalho não excluem as
obrigações gerais do empregador, tal como se encontram
definidas no artigo 15.º
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto na alínea b) do n.º 1.
5 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
trabalhador que viole culposamente os deveres referidos
no n.º 1 ou o trabalhador cuja conduta tiver contribuído
para originar uma situação de perigo incorre em responsabilidade disciplinar e civil.
CAPÍTULO III
Consulta, informação e formação dos trabalhadores
Artigo 18.º
Consulta dos trabalhadores

1 — O empregador, com vista à obtenção de parecer,
deve consultar por escrito e, pelo menos, duas vezes por
ano, previamente ou em tempo útil, os representantes dos
trabalhadores para a segurança e saúde ou, na sua falta, os
próprios trabalhadores sobre:
a) A avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no
trabalho, incluindo os respeitantes aos grupos de trabalhadores sujeitos a riscos especiais;
b) As medidas de segurança e saúde antes de serem postas em prática ou, logo que possível, em caso de aplicação
urgente das mesmas;
c) As medidas que, pelo seu impacte nas tecnologias
e nas funções, tenham repercussão sobre a segurança e
saúde no trabalho;
d) O programa e a organização da formação no domínio
da segurança e saúde no trabalho;
e) A designação do representante do empregador que
acompanha a actividade da modalidade de serviço adoptada;
f) A designação e a exoneração dos trabalhadores que
desempenham funções específicas nos domínios da segurança e saúde no local de trabalho;
g) A designação dos trabalhadores responsáveis pela
aplicação das medidas previstas no n.º 9 do artigo 15.º;
h) A modalidade de serviços a adoptar, bem como o
recurso a serviços exteriores à empresa ou a técnicos qualificados para assegurar a realização de todas ou parte das
actividades de segurança e de saúde no trabalho;
i) O equipamento de protecção que seja necessário utilizar;
j) Os riscos para a segurança e saúde, bem como as
medidas de protecção e de prevenção e a forma como se
aplicam, quer em relação à actividade desenvolvida quer
em relação à empresa, estabelecimento ou serviço;
l) A lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos
que ocasionem incapacidade para o trabalho superior a
três dias úteis, elaborada até ao final de Março do ano
subsequente;
m) Os relatórios dos acidentes de trabalho referidos na
alínea anterior.
2 — Para efeitos do disposto no número anterior, deve
ser facultado o acesso às informações técnicas objecto de
registo e aos dados médicos colectivos, não individualizados, assim como às informações técnicas provenientes

de serviços de inspecção e outros organismos competentes
no domínio da segurança e da saúde no trabalho.
3 — O parecer previsto no n.º 1 deve ser emitido no
prazo de 15 dias a contar da data do pedido de consulta,
podendo o empregador fixar prazo superior atendendo à
extensão ou complexidade das matérias.
4 — A não aceitação do parecer previsto no n.º 1 quanto
às matérias referidas nas alíneas e), f), g) e h) do mesmo
número deve ser fundamentada por escrito.
5 — Decorrido o prazo referido no n.º 3 sem que o
parecer tenha sido entregue ao empregador, considera-se
satisfeita a exigência de consulta.
6 — As consultas, respectivas respostas e propostas
previstas nos n.os 1 e 4 devem constar de registo em livro
próprio organizado pela empresa.
7 — Sem prejuízo do disposto nos números anteriores,
o trabalhador e os seus representantes para a segurança e
a saúde podem, a todo o tempo, apresentar propostas de
modo a minimizar qualquer risco profissional.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1.
9 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 2, 4 e 6.
Artigo 19.º
Informação dos trabalhadores

1 — O trabalhador, assim como os seus representantes
para a segurança e para a saúde na empresa, estabelecimento ou serviço, deve dispor de informação actualizada
sobre:
a) As matérias referidas na alínea j) do n.º 1 do artigo
anterior;
b) As medidas e as instruções a adoptar em caso de
perigo grave e iminente;
c) As medidas de primeiros socorros, de combate a
incêndios e de evacuação dos trabalhadores em caso de
sinistro, bem como os trabalhadores ou serviços encarregues de as pôr em prática.
2 — Sem prejuízo da formação adequada, a informação
a que se refere o número anterior deve ser sempre disponibilizada ao trabalhador nos seguintes casos:
a) Admissão na empresa;
b) Mudança de posto de trabalho ou de funções;
c) Introdução de novos equipamentos de trabalho ou
alteração dos existentes;
d) Adopção de uma nova tecnologia;
e) Actividades que envolvam trabalhadores de diversas
empresas.
3 — O empregador deve informar os trabalhadores com
funções específicas no domínio da segurança e da saúde
no trabalho sobre as matérias referidas nas alíneas a), b),
i) e l) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo anterior.
4 — O empregador deve informar os serviços e os
técnicos qualificados exteriores à empresa que exerçam
actividades de segurança e de saúde no trabalho sobre os
factores que presumível ou reconhecidamente afectem a
segurança e a saúde dos trabalhadores e as matérias referidas nas alíneas a) e g) do n.º 1 do artigo 18.º
5 — A empresa em cujas instalações é prestado um serviço deve informar os respectivos empregadores e trabalhadores sobre as matérias identificadas no número anterior.
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6 — O empregador deve, ainda, comunicar a admissão
de trabalhadores com contratos de duração determinada,
em comissão de serviço ou em cedência ocasional, ao
serviço de segurança e de saúde no trabalho mencionado
no n.º 4 e aos trabalhadores com funções específicas no
domínio da segurança e da saúde no trabalho.
7 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos n.os 1 e 2.
8 — Constitui contra-ordenação leve a violação do disposto nos n.os 3, 4, 5 e 6.
Artigo 20.º
Formação dos trabalhadores

1 — O trabalhador deve receber uma formação adequada no domínio da segurança e saúde no trabalho, tendo
em atenção o posto de trabalho e o exercício de actividades
de risco elevado.
2 — Aos trabalhadores designados para se ocuparem
de todas ou algumas das actividades de segurança e de
saúde no trabalho deve ser assegurada, pelo empregador,
a formação permanente para o exercício das respectivas
funções.
3 — Sem prejuízo do disposto no n.º 1, o empregador
deve formar, em número suficiente, tendo em conta a dimensão da empresa e os riscos existentes, os trabalhadores
responsáveis pela aplicação das medidas de primeiros
socorros, de combate a incêndios e de evacuação de trabalhadores, bem como facultar-lhes material adequado.
4 — A formação dos trabalhadores da empresa sobre
segurança e saúde no trabalho deve ser assegurada de modo
a que não possa resultar prejuízo para os mesmos.
5 — Para efeitos do disposto nos números anteriores, o
empregador e as respectivas associações representativas
podem solicitar o apoio dos organismos públicos competentes quando careçam dos meios e condições necessários
à realização da formação.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 a 4.
CAPÍTULO IV
Representantes dos trabalhadores para a segurança
e saúde no trabalho
SECÇÃO I
Representantes dos trabalhadores

Artigo 21.º
Representantes dos trabalhadores para a segurança
e a saúde no trabalho

1 — Os representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho são eleitos pelos trabalhadores
por voto directo e secreto, segundo o princípio da representação proporcional pelo método de Hondt.
2 — Só podem concorrer listas apresentadas pelas organizações sindicais que tenham trabalhadores representados na empresa ou listas que se apresentem subscritas,
no mínimo, por 20 % dos trabalhadores da empresa, não
podendo nenhum trabalhador subscrever ou fazer parte de
mais de uma lista.
3 — Cada lista deve indicar um número de candidatos
efectivos igual ao dos lugares elegíveis e igual número de
candidatos suplentes.

4 — Salvo disposição em contrário prevista no instrumento de regulamentação colectiva aplicável, os representantes dos trabalhadores não podem exceder:
a) Empresas com menos de 61 trabalhadores — um
representante;
b) Empresas de 61 a 150 trabalhadores — dois representantes;
c) Empresas de 151 a 300 trabalhadores — três representantes;
d) Empresas de 301 a 500 trabalhadores — quatro representantes;
e) Empresas de 501 a 1000 trabalhadores — cinco
representantes;
f) Empresas de 1001 a 1500 trabalhadores — seis representantes;
g) Empresas com mais de 1500 trabalhadores — sete
representantes.
5 — O mandato dos representantes dos trabalhadores
é de três anos.
6 — A substituição dos representantes só é admitida
no caso de renúncia ou impedimento definitivo, cabendo
a mesma aos candidatos efectivos e suplentes pela ordem
indicada na respectiva lista.
7 — Os representantes dos trabalhadores dispõem, para
o exercício das suas funções, de um crédito de cinco horas
por mês.
Artigo 22.º
Formação dos representantes dos trabalhadores

1 — Aos representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho deve ser assegurada formação
permanente para o exercício das respectivas funções, nos
termos dos números seguintes.
2 — O empregador deve proporcionar condições para
que os representantes dos trabalhadores para a segurança
e a saúde no trabalho recebam formação concedendo, se
necessário, licença com retribuição, ou sem retribuição se
outra entidade atribuir subsídio específico.
3 — O empregador ou as respectivas associações representativas, bem como as estruturas de representação
colectiva dos trabalhadores, podem solicitar apoio dos
serviços públicos competentes quando careçam dos meios
e condições necessários à realização da formação.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 e 2.
Artigo 23.º
Comissões de segurança no trabalho

1 — Para efeitos da presente lei, por convenção colectiva, podem ser criadas comissões de segurança e saúde
no trabalho de composição paritária.
2 — A comissão de segurança e de saúde no trabalho
criada nos termos do número anterior é constituída pelos
representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde
no trabalho, com respeito pelo princípio da proporcionalidade.
Artigo 24.º
Apoio aos representantes dos trabalhadores

1 — Os órgãos de gestão das empresas devem pôr à
disposição dos representantes dos trabalhadores para a
segurança e a saúde no trabalho as instalações adequadas,
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bem como os meios materiais e técnicos necessários ao
desempenho das suas funções.
2 — Os representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho têm igualmente direito a
distribuir informação relativa à segurança e à saúde no
trabalho, bem como à sua afixação em local adequado que
for destinado para esse efeito.
Artigo 25.º
Reuniões com os órgãos de gestão da empresa

1 — Os representantes dos trabalhadores para a segurança e a saúde no trabalho têm o direito de reunir com o
órgão de gestão da empresa, pelo menos uma vez por mês,
para discussão e análise dos assuntos relacionados com a
segurança e a saúde no trabalho.
2 — Da reunião referida no número anterior é lavrada
acta, que deve ser assinada por todos os presentes.
3 — O crédito de horas previsto no n.º 7 do artigo 21.º
não é afectado para efeitos de realização da reunião a que
se refere o n.º 1.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 e 2.

2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto na alínea b) do número anterior.
Artigo 29.º
Comissão eleitoral

1 — A comissão eleitoral é constituída por:
a) Um presidente — trabalhador com mais antiguidade
na empresa e, em caso de igualdade, o que tiver mais
idade e, mantendo-se a igualdade, o que tiver mais habilitações;
b) Um secretário — trabalhador com menos antiguidade
na empresa, desde que superior a dois anos e, em caso de
igualdade, o que tiver mais idade e, mantendo-se a igualdade, o que tiver mais habilitações;
c) Dois trabalhadores escolhidos de acordo com os critérios fixados nas alíneas anteriores, salvo tratando-se de
microempresa ou de pequena empresa;
d) Um representante de cada lista.

Nenhum trabalhador da empresa pode ser prejudicado
nos seus direitos de eleger e ser eleito, nomeadamente em
razão da idade ou da função.

2 — Em caso de recusa de participação na comissão
eleitoral, é realizada uma nova escolha, de acordo com os
critérios previstos nos números anteriores.
3 — O presidente, o secretário e os trabalhadores escolhidos de acordo com o disposto na alínea c) do n.º 1 são
investidos nas funções, após declaração de aceitação, no
prazo de cinco dias a contar da publicação da convocatória
do acto eleitoral no BTE.
4 — Os representantes das listas integram a comissão
eleitoral, após declaração de aceitação, no dia subsequente
à decisão de admissão das listas.
5 — A composição da comissão eleitoral deve ser comunicada ao empregador no prazo de quarenta e oito horas a
contar da declaração de aceitação dos membros referidos
no n.º 1.

Artigo 27.º

Artigo 30.º

Promoção da eleição

Competência e funcionamento da comissão eleitoral

1 — Os trabalhadores ou o sindicato que tenha trabalhadores representados na empresa promovem a eleição
dos representantes dos trabalhadores para a segurança e
saúde no trabalho.
2 — No caso de o acto eleitoral ser promovido pelos trabalhadores, a convocatória deve ser subscrita, no mínimo,
por 100 ou 20 % dos trabalhadores da empresa.
3 — Os trabalhadores ou o sindicato que promovem a
eleição comunicam aos organismos competentes do ministério responsável pela área laboral e ao empregador, com
a antecedência mínima de 90 dias, a data do acto eleitoral.

1 — Compete ao presidente da comissão eleitoral afixar
as datas de início e termo do período para apresentação
de listas, em local apropriado na empresa e no estabelecimento, o qual não pode ser inferior a 5 nem superior a
15 dias, bem como dirigir a actividade da comissão.
2 — Compete à comissão eleitoral dirigir o procedimento da eleição, nomeadamente:

SECÇÃO II
Eleição dos representantes dos trabalhadores
para a segurança e a saúde no trabalho

Artigo 26.º
Capacidade eleitoral

Artigo 28.º
Publicidade

1 — Após a recepção da comunicação prevista no artigo anterior:
a) O organismo competente do ministério responsável
pela área laboral procede de imediato à publicação da
comunicação no Boletim do Trabalho e Emprego (BTE);
b) O empregador deve afixá-la de imediato em local
apropriado na empresa e no estabelecimento, devendo
juntar uma referência à obrigatoriedade de publicação
no BTE.

a) Receber as listas de candidaturas;
b) Verificar a regularidade das listas, em especial no
que respeita aos proponentes, número de candidatos e a
sua qualidade de trabalhadores da empresa;
c) Afixar as listas na empresa e no estabelecimento;
d) Fixar o período durante o qual as listas candidatas
podem afixar comunicados nos locais apropriados na empresa e no estabelecimento;
e) Fixar o número e a localização das secções de voto;
f) Realizar o apuramento global do acto eleitoral;
g) Proclamar os resultados;
h) Comunicar os resultados da eleição ao organismo
competente do ministério responsável pela área laboral;
i) Resolver dúvidas e omissões do procedimento da
eleição.
3 — A comissão eleitoral delibera por maioria, tendo o
presidente voto de qualidade.
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Artigo 31.º
Caderno eleitoral

1 — O empregador deve entregar à comissão eleitoral, no prazo de quarenta e oito horas após a recepção da
comunicação que identifica o presidente e o secretário, o
caderno eleitoral, procedendo aquela à imediata afixação
na empresa e no estabelecimento.
2 — O caderno eleitoral deve conter o nome dos trabalhadores da empresa e, sendo caso disso, identificados
por estabelecimento, à data da marcação do acto eleitoral.
3 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no presente artigo.
Artigo 32.º
Reclamações

1 — Os trabalhadores da empresa podem reclamar, no
prazo de cinco dias a contar da afixação prevista no n.º 1
do artigo anterior, para a comissão eleitoral, de quaisquer
erros ou omissões constantes do caderno eleitoral.
2 — A comissão eleitoral decide as reclamações apresentadas no prazo máximo de 10 dias, após o qual afixa as
correcções do caderno eleitoral que se tenham verificado.
Artigo 33.º
Listas

1 — As listas de candidaturas devem ser entregues ao
presidente da comissão eleitoral, acompanhadas de declaração de aceitação dos respectivos trabalhadores.
2 — A comissão eleitoral decide sobre a admissão das
listas apresentadas nos cinco dias seguintes ao termo do
período de apresentação.
3 — Em caso de rejeição de admissibilidade de qualquer lista apresentada, os seus proponentes podem sanar
os vícios existentes no prazo de 48 horas.
4 — Após a decisão da admissão de cada lista, o presidente da comissão eleitoral atribui-lhe uma letra do alfabeto
de acordo com a ordem de apresentação.
5 — As listas devem ser imediatamente afixadas, em
locais apropriados, na empresa e no estabelecimento.
Artigo 34.º
Boletins de voto e urnas

1 — Os boletins de voto são elaborados pela comissão
eleitoral nos 15 dias anteriores à data do acto eleitoral.
2 — Os boletins de voto devem conter por ordem alfabética de admissão as listas concorrentes.
3 — As urnas devem ser providenciadas pela comissão
eleitoral, devendo assegurar a segurança dos boletins.
Artigo 35.º
Secções de voto

1 — Em cada estabelecimento com um mínimo de
10 trabalhadores deve existir, pelo menos, uma secção
de voto.
2 — A cada secção de voto não podem corresponder
mais de 500 eleitores.
3 — Cada mesa de voto é composta por um presidente,
que dirige a respectiva votação, e um secretário, escolhidos pelo presidente da comissão eleitoral nos termos do
artigo 29.º, e por um representante de cada lista, ficando,

para esse efeito, dispensados da respectiva prestação de
trabalho.
4 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e contra-ordenação grave a violação
do disposto na parte final do número anterior.
Artigo 36.º
Acto eleitoral

1 — As urnas de voto são colocadas nos locais de trabalho, de modo a permitir que todos os trabalhadores possam
votar sem prejudicar o normal funcionamento da empresa
ou estabelecimento.
2 — A votação é efectuada no local e durante as horas
de trabalho.
3 — A votação deve ter a duração mínima de 3 horas
e máxima de 5, competindo à comissão eleitoral fixar o
seu horário de funcionamento, cinco dias antes da data do
acto eleitoral, não podendo o encerramento ocorrer depois
das 21 horas.
4 — No caso de trabalho por turnos ou de horários diferenciados na empresa, o acto eleitoral do turno da noite
deve preceder o do turno de dia.
5 — Os trabalhadores podem votar durante o seu horário de trabalho, para o que cada um dispõe do tempo para
tanto indispensável.
6 — Nas empresas com estabelecimentos geograficamente dispersos, o acto eleitoral deve ser realizado em
todos no mesmo dia, no mesmo horário e nos mesmos
termos.
7 — Quando, devido ao trabalho por turnos ou outros
motivos, não seja possível respeitar o disposto no número
anterior, deve ser simultânea a abertura das urnas de voto
para o respectivo apuramento em todos os estabelecimentos
da empresa.
8 — Os votantes devem ser identificados e registados
em documento próprio, com termo de abertura e encerramento, assinado e rubricado em todas as folhas pela mesa
eleitoral.
9 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 1 e contra-ordenação grave a violação
do disposto no n.º 5.
Artigo 37.º
Apuramento do acto eleitoral

1 — O apuramento do acto eleitoral deve ser realizado
imediatamente após o encerramento das urnas.
2 — O apuramento do resultado da votação na secção
de voto é realizado pela respectiva mesa, competindo ao
seu presidente comunicar de imediato os resultados à comissão eleitoral.
3 — O apuramento global do acto eleitoral é feito pela
comissão eleitoral.
Artigo 38.º
Acta

1 — A acta deve conter as deliberações da comissão
eleitoral e das mesas de voto, bem como tudo o que acontecer no procedimento eleitoral, nomeadamente quaisquer
incidentes ocorridos e o apuramento do resultado.
2 — Os membros da comissão eleitoral e das mesas de
voto aprovam, rubricam e assinam as respectivas actas.
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3 — O documento previsto no n.º 8 do artigo 36.º deve
ser anexo à acta da respectiva secção de voto.
Artigo 39.º
Publicidade do resultado da eleição

1 — A comissão eleitoral deve proceder à afixação dos
elementos de identificação dos representantes eleitos, bem
como da cópia da acta da respectiva eleição, durante 15 dias
a contar da data do apuramento, no local ou locais em que
a eleição teve lugar e remeter, dentro do mesmo prazo, ao
organismo competente do ministério responsável pela área
laboral, bem como aos órgãos de gestão da empresa.
2 — O organismo competente do ministério responsável
pela área laboral regista o resultado da eleição e procede
à sua publicação imediatamente no BTE.
3 — Constitui contra-ordenação grave a oposição do
empregador à afixação dos resultados da votação nos termos do n.º 1.
Artigo 40.º
Início de actividades

Os representantes dos trabalhadores para a segurança
e a saúde no trabalho só podem iniciar o exercício das
respectivas actividades depois da publicação prevista no
n.º 2 do artigo anterior.
CAPÍTULO V
Protecção do património genético
SECÇÃO I
Disposições gerais

Artigo 41.º
Riscos para o património genético

1 — São susceptíveis de implicar riscos para o património genético os agentes químicos, físicos e biológicos ou
outros factores que possam causar efeitos genéticos hereditários, efeitos prejudiciais não hereditários na progenitura
ou atentar contra as funções e capacidades reprodutoras
masculinas ou femininas, designadamente os seguintes:
a) As preparações e substâncias perigosas que, nos termos da legislação aplicável sobre classificação, embalagem
e rotulagem das substâncias e preparações perigosas, sejam
classificadas como nocivas (Xn) e qualificadas por uma
ou mais das seguintes advertências de risco:
«R 40 — possibilidade de efeitos irreversíveis»;
«R 45 — pode causar cancro»;
«R 46 — pode causar alterações genéticas hereditárias»;
«R 49 — pode causar o cancro por inalação»;
«R 60 — pode comprometer a fertilidade»;
«R 61 — risco durante a gravidez com efeitos adversos
na descendência»;
«R 62 — possíveis riscos de comprometer a fertilidade»;
«R 63 — possíveis riscos durante a gravidez de efeitos
indesejáveis na descendência»;
«R 64 — efeitos tóxicos na reprodução»;
b) As radiações ionizantes e as temperaturas elevadas;

c) As bactérias da brucela, da sífilis, o bacilo da tuberculose e os vírus da rubéola (rubivírus), do herpes simplex
tipos 1 e 2, da papeira, da síndrome de imunodeficiência
humana (sida) e o toxoplasma.
2 — Nas actividades em que os trabalhadores possam
estar expostos a agentes susceptíveis de implicar riscos
para o património genético, a presente lei, na parte em
que seja mais favorável para a segurança e a saúde dos
trabalhadores, prevalece sobre a aplicabilidade das medidas de prevenção e protecção previstas em legislação
específica.
Artigo 42.º
Avaliação de riscos susceptíveis de efeitos prejudiciais
no património genético

1 — O empregador deve verificar a existência de agentes ou factores que possam ter efeitos prejudiciais para o
património genético e avaliar os correspondentes riscos.
2 — A avaliação de riscos deve ter em conta todas as
informações disponíveis, nomeadamente:
a) A recolha de informação sobre os agentes ou factores;
b) O estudo dos postos de trabalho para determinar as
condições reais de exposição, designadamente a natureza
do trabalho, as características dos agentes ou factores, os
períodos de exposição e a interacção com outros riscos;
c) As recomendações dos organismos competentes no
domínio da segurança e da saúde no trabalho.
3 — A avaliação de riscos deve ser feita trimestralmente,
bem como quando haja alteração das condições de trabalho susceptível de afectar a exposição dos trabalhadores,
os resultados da vigilância da saúde o justifiquem ou se
verifique desenvolvimento da investigação científica nesta
matéria.
4 — A avaliação de riscos deve identificar os trabalhadores expostos e aqueles que, sendo particularmente
sensíveis, podem necessitar de medidas de protecção especial.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto nos números anteriores.
Artigo 43.º
Deveres de informação específica

1 — Sem prejuízo das obrigações gerais em matéria de
informação e consulta, o empregador deve disponibilizar
informação actualizada aos trabalhadores e aos seus representantes para a segurança e saúde no trabalho sobre:
a) As substâncias e preparações químicas perigosas, os
equipamentos de trabalho e os materiais ou matérias-primas
presentes nos locais de trabalho que possam representar
perigo de agressão ao património genético;
b) Os resultados da avaliação dos riscos;
c) A identificação dos trabalhadores expostos.
2 — A informação referida no número anterior deve
ser colocada à disposição do médico do trabalho ou da
entidade pública responsável pela vigilância da saúde dos
trabalhadores.
3 — O empregador deve transmitir a informação referida
nas alíneas a) e b) do n.º 1 aos trabalhadores independentes
e às empresas que, nas mesmas instalações, desenvolvam
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actividades em simultâneo com os seus trabalhadores, a
qualquer título.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto neste artigo.
Artigo 44.º
Vigilância da saúde

1 — Sem prejuízo das obrigações gerais em matéria
de saúde no trabalho, o empregador deve assegurar a vigilância adequada da saúde dos trabalhadores em relação
aos quais o resultado da avaliação revele a existência de
riscos para o património genético, através de exames de
saúde, devendo ser realizado um exame antes da primeira
exposição.
2 — A vigilância da saúde referida no número anterior
deve permitir a aplicação dos conhecimentos de medicina
do trabalho mais recentes, ser baseada nas condições ou
circunstâncias em que cada trabalhador tenha sido ou possa
ser sujeito à exposição a agentes ou factores de risco e
incluir, no mínimo, os seguintes procedimentos:
a) Registo da história clínica e profissional de cada
trabalhador;
b) Entrevista pessoal com o trabalhador;
c) Avaliação individual do seu estado de saúde;
d) Vigilância biológica sempre que necessária;
e) Rastreio de efeitos precoces e reversíveis.
3 — Os exames de saúde são realizados com base no
conhecimento de que a exposição aos agentes ou factores
de risco do património genético pode provocar as seguintes
afecções:
a) Alterações do comportamento sexual;
b) Redução da fertilidade, designadamente nos diversos
aspectos da espermatogénese e da ovogénese;
c) Resultados adversos na actividade hormonal;
d) Modificações de outras funções que dependam da
integridade do sistema reprodutor.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos números anteriores.
Artigo 45.º
Resultado da vigilância da saúde

1 — Em resultado da vigilância da saúde o médico do
trabalho:
a) Informa o trabalhador do resultado;
b) Dá indicações sobre a eventual necessidade de continuar a vigilância da saúde, mesmo depois de terminada
a exposição;
c) Comunica ao empregador o resultado da vigilância
da saúde com interesse para a prevenção de riscos, sem
prejuízo do sigilo profissional a que se encontra vinculado.
2 — O empregador, tendo em conta o referido na alínea c) do número anterior:
a) Repete a avaliação dos riscos;
b) Com base no parecer do médico do trabalho, adopta
eventuais medidas individuais de protecção ou de prevenção e atribui, se necessário, ao trabalhador em causa outra
tarefa compatível em que não haja risco de exposição;

c) Promove a vigilância prolongada da saúde do trabalhador;
d) Assegura a qualquer trabalhador que tenha estado
exposto a agentes ou factores de risco para o património
genético um exame de saúde incluindo, se necessário, a
realização de exames complementares.
3 — O trabalhador tem acesso, a seu pedido, ao registo
de saúde que lhe diga respeito, podendo solicitar a revisão
desse resultado.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos números anteriores.
Artigo 46.º
Registo, arquivo e conservação de documentos

1 — Sem prejuízo das obrigações gerais do serviço de
segurança e de saúde no trabalho, em matéria de registos
de dados e conservação de documentos, o empregador
deve organizar e conservar arquivos actualizados, nomeadamente por via electrónica, sobre:
a) Os critérios, procedimentos e resultados da avaliação
de riscos;
b) A identificação dos trabalhadores expostos com a
indicação da natureza e, se possível, do agente e do grau
de exposição a que cada trabalhador esteve sujeito;
c) Os resultados da vigilância da saúde de cada trabalhador com referência ao respectivo posto de trabalho ou
função;
d) Os registos de acidentes ou incidentes;
e) Identificação do médico responsável pela vigilância
da saúde.
2 — Os registos a que se refere a alínea c) do número
anterior devem constar de ficha médica individual de cada
trabalhador, colocada sob a responsabilidade do médico
do trabalho.
3 — Os registos e arquivos referidos nos números anteriores são conservados durante, pelo menos, 40 anos
após ter terminado a exposição dos trabalhadores a que
digam respeito.
4 — Se a empresa cessar a actividade, os registos e
arquivos devem ser transferidos para o organismo competente do ministério responsável pela área laboral que
assegura a sua confidencialidade.
5 — Todos os tratamentos de dados pessoais referidos
no n.º 1 deverão respeitar a legislação disciplinadora da
protecção de dados pessoais.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos números anteriores.
Artigo 47.º
Orientações práticas

1 — Os ministérios responsáveis pelas áreas laboral e da
saúde constituem e coordenam uma comissão de peritos,
da qual fazem parte os membros do Conselho Nacional de
Higiene e Segurança no Trabalho, cuja missão é elaborar
e rever semestralmente uma lista indicativa de agentes e
factores de risco para o património genético, de publicitação obrigatória na página electrónica dos respectivos
organismos competentes.
2 — Os organismos competentes dos ministérios a que
se refere o número anterior, ouvido o Conselho Nacional
para a Higiene e Segurança no Trabalho, podem elaborar
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guias técnicos contendo orientações práticas sobre a prevenção e protecção dos agentes e factores susceptíveis de
implicar riscos para o património genético do trabalhador
ou dos seus descendentes, incluídos na lista referida no
número anterior.
SECÇÃO II
Actividades proibidas ou condicionadas em geral

Artigo 48.º

SECÇÃO III
Actividades proibidas ou condicionadas a trabalhadoras
grávidas, puérperas ou lactantes

Artigo 50.º
Remissão legal

Para efeitos do exercício dos direitos conferidos na
presente secção, consideram-se aplicáveis os conceitos
definidos no n.º 1 do artigo 36.º do Código do Trabalho.

Actividades proibidas ou condicionadas

SUBSECÇÃO I

São proibidas ou condicionadas aos trabalhadores as
actividades que envolvam a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos ou outros factores de natureza
psicossocial que possam causar efeitos genéticos hereditários, efeitos prejudiciais não hereditários na progenitura
ou atentar contra as funções e capacidades reprodutoras
masculinas ou femininas, susceptíveis de implicar riscos
para o património genético, referidos na presente lei ou em
legislação específica, conforme a indicação que constar
dos mesmos.

Actividades proibidas a trabalhadora grávida e lactante

Artigo 49.º
Utilização de agentes proibidos

1 — A utilização dos agentes proibidos só é permitida:
a) Para fins exclusivos de investigação científica;
b) Em actividades destinadas à respectiva eliminação.
2 — Na situação prevista no número anterior, a exposição dos trabalhadores aos agentes em causa deve ser
evitada, nomeadamente assegurando que a mesma decorra
durante o tempo mínimo possível e que se realize num
único sistema fechado, do qual os agentes só possam ser
retirados na medida do necessário ao controlo do processo
ou à manutenção do sistema.
3 — No caso referido no n.º 1, o empregador deve
comunicar previamente ao organismo competente para
a promoção da segurança e saúde no trabalho do ministério responsável pela área laboral as seguintes informações:
a) Agente e respectiva quantidade utilizada anualmente;
b) Actividades, reacções ou processos implicados;
c) Número de trabalhadores expostos;
d) Medidas técnicas e de organização tomadas para
prevenir a exposição dos trabalhadores.
4 — A comunicação prevista no número anterior deve
ser realizada com 15 dias de antecedência, podendo, no
caso da alínea b) do n.º 1, o prazo ser inferior desde que
devidamente fundamentado.
5 — O organismo referido no n.º 3 dá conhecimento
da informação recebida ao organismo competente do
ministério responsável pela área da saúde e confirma a
recepção da comunicação com as informações necessárias,
indicando, sendo caso disso, as medidas complementares
de protecção dos trabalhadores que o empregador deve
aplicar.
6 — O empregador deve facultar os documentos referidos nos números anteriores às entidades fiscalizadoras
que os solicitem.

Artigo 51.º
Agentes físicos

É proibida à trabalhadora grávida a realização de actividades em que esteja ou possa estar exposta aos seguintes
agentes físicos:
a) Radiações ionizantes;
b) Atmosferas com sobrepressão elevada, nomeadamente câmaras hiperbáricas ou de mergulho submarino.
Artigo 52.º
Agentes biológicos

É proibida à trabalhadora grávida a realização de qualquer actividade em que possa estar em contacto com
vectores de transmissão do toxoplasma e com o vírus da
rubéola, salvo se existirem provas de que a trabalhadora
grávida possui anticorpos ou imunidade a esses agentes e
se encontra suficientemente protegida.
Artigo 53.º
Agentes químicos

É proibida à trabalhadora grávida a realização de qualquer actividade em que possa estar em contacto com:
a) As substâncias químicas perigosas qualificadas com
uma ou mais advertências de risco seguintes:
«R 46 — pode causar alterações genéticas hereditárias»;
«R 61 — risco durante a gravidez com efeitos adversos
na descendência»;
«R 64 — pode causar dano nas crianças alimentadas
com leite materno», nos termos da legislação sobre a
classificação, embalagem e rotulagem das substâncias e
preparações perigosas;
b) O chumbo e seus compostos na medida em que esses
agentes podem ser absorvidos pelo organismo humano.
Artigo 54.º
Agentes proibidos a trabalhadora lactante

É proibida à trabalhadora lactante a realização de qualquer actividade que envolva a exposição aos seguintes
agentes físicos e químicos:
a) Radiações ionizantes;
b) Substâncias químicas qualificadas com a advertência
de risco «R 64 — pode causar dano nas crianças alimentadas com leite materno», nos termos da legislação sobre
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a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias e
preparações perigosas;
c) Chumbo e seus compostos na medida em que esses
agentes podem ser absorvidos pelo organismo humano.

«R 63 — possíveis riscos durante a gravidez de efeitos
indesejáveis na descendência», nos termos da legislação
sobre a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias e preparações perigosas;

Artigo 55.º

b) Auramina;
c) Mercúrio e seus derivados;
d) Medicamentos antimitóticos;
e) Monóxido de carbono;
f) Agentes químicos perigosos de penetração cutânea
formal;
g) Substâncias ou preparações que se libertem nos processos industriais referidos no artigo seguinte.

Condições de trabalho

É proibida à trabalhadora grávida e lactante a prestação
de trabalho subterrâneo em minas.
Artigo 56.º
Exercício de actividades proibidas

Constitui contra-ordenação muito grave, imputável ao
empregador, o exercício de actividades com exposição a
agentes e condições de trabalho proibidos nos termos da
presente subsecção.
SUBSECÇÃO II

Actividades condicionadas

Artigo 57.º
Agentes físicos

São condicionadas à trabalhadora grávida as actividades
que envolvam a exposição a agentes físicos susceptíveis
de provocar lesões fetais ou o desprendimento da placenta,
nomeadamente:
a) Choques, vibrações mecânicas ou movimentos;
b) Movimentação manual de cargas que comportem
riscos, nomeadamente dorso-lombares, ou cujo peso exceda 10 kg;
c) Ruído;
d) Radiações não ionizantes;
e) Temperaturas extremas, de frio ou de calor;
f) Movimentos e posturas, deslocações quer no interior quer no exterior do estabelecimento, fadiga mental
e física e outras sobrecargas físicas ligadas à actividade
exercida.
Artigo 58.º
Agentes biológicos

São condicionadas à trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante todas as actividades em que possa existir o risco
de exposição a agentes biológicos classificados nos grupos
de risco 2, 3 e 4, de acordo com a legislação relativa às
prescrições mínimas de protecção da segurança e da saúde
dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes
biológicos durante o trabalho.
Artigo 59.º
Agentes químicos

São condicionadas à trabalhadora grávida, puérpera
ou lactante as actividades em que exista ou possa existir
o risco de exposição a:
a) Substâncias químicas e preparações perigosas qualificadas com uma ou mais das advertências de risco seguintes:
«R 40 — possibilidade de efeitos irreversíveis»;
«R 45 — pode causar cancro»;
«R 49 — pode causar cancro por inalação»;

Artigo 60.º
Processos industriais e condições de trabalho

São condicionadas à trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante as actividades em locais de trabalho onde decorram
ou possam decorrer os seguintes processos industriais:
a) Fabrico de auramina;
b) Trabalhos susceptíveis de provocarem a exposição a
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos presentes nomeadamente na fuligem, no alcatrão, no pez, nos fumos ou
nas poeiras de hulha;
c) Trabalhos susceptíveis de provocarem a exposição a
poeiras, fumos ou névoas produzidos durante a calcinação
e electrorrefinação de mates de níquel;
d) Processo de ácido forte durante o fabrico de álcool
isopropílico;
e) Trabalhos susceptíveis de provocarem a exposição a
poeiras de madeiras de folhosas.
SECÇÃO IV
Actividades proibidas ou condicionadas a menor
SUBSECÇÃO I

Actividades, agentes, processos e condições
de trabalho proibidos a menor

Artigo 61.º
Actividades

São proibidas ao menor as seguintes actividades:
a) Fabrico de auramina;
b) Abate industrial de animais.
Artigo 62.º
Agentes físicos

São proibidas ao menor as actividades em que haja risco
de exposição aos seguintes agentes físicos:
a) Radiações ionizantes;
b) Atmosferas de sobrepressão elevada, nomeadamente
em câmaras hiperbáricas e de mergulho submarino;
c) Contacto com energia eléctrica de alta tensão.
Artigo 63.º
Agentes biológicos

São proibidas ao menor as actividades em que haja
risco de exposição a agentes biológicos classificados nos
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grupos de risco 3 e 4, de acordo com a legislação relativa
às prescrições mínimas de protecção da segurança e da
saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a
agentes biológicos durante o trabalho.
Artigo 64.º
Agentes, substâncias e preparações químicos

1 — São proibidas ao menor as actividades em que haja
risco de exposição aos seguintes agentes químicos:
a) Amianto;
b) Chumbo e seus compostos iónicos, na medida em
que estes agentes sejam susceptíveis de ser absorvidos
pelo organismo humano;
c) Cloropromazina;
d) Tolueno e xileno;
e) Hidrocarbonetos policíclicos aromáticos presentes
na fuligem, no alcatrão ou no pez da hulha;
f) Poeiras, fumos ou névoas produzidos durante a calcinação e electrorrefinação de mates de níquel.
2 — São proibidas ao menor as actividades em que haja
risco de exposição a substâncias e preparações que, nos
termos da legislação aplicável sobre classificação, embalagem e rotulagem das substâncias e preparações perigosas,
sejam classificadas como tóxicas (T), muito tóxicas (T+),
corrosivas (C) ou explosivas (E).
3 — São proibidas ao menor as actividades em que
haja risco de exposição a substâncias e preparações que,
nos termos da legislação aplicável sobre classificação,
embalagem e rotulagem das substâncias e preparações
perigosas, sejam classificadas como nocivas (Xn) e qualificadas por uma ou mais das seguintes advertências
de risco:
a) «R 39 — perigo de efeitos irreversíveis muito graves»;
b) «R 40 — possibilidade de efeitos irreversíveis»;
c) «R 42 — pode causar sensibilização por inalação»;
d) «R 43 — pode causar sensibilização por contacto
com a pele»;
e) «R 45 — pode causar cancro»;
f) «R 46 — pode causar alterações genéticas hereditárias»;
g) «R 48 — riscos de efeitos graves para a saúde em
caso de exposição prolongada»;
h) «R 60 — pode comprometer a fertilidade»;
i) «R 61 — risco durante a gravidez, com efeitos adversos na descendência».
4 — São proibidas ao menor as actividades em que
haja risco de exposição a substâncias e preparações que,
nos termos da legislação aplicável sobre classificação,
embalagem e rotulagem das substâncias e preparações
perigosas, sejam classificadas como irritantes (Xi) e qualificadas por uma ou mais das seguintes advertências de
risco:
a) «R 12 — extremamente inflamável»;
b) «R 42 — pode causar sensibilização por inalação»;
c) «R 43 — pode causar sensibilização em contacto
com a pele».

Artigo 65.º
Processos

São proibidas ao menor as actividades em que haja risco
de exposição aos seguintes processos:
a) Processo do ácido forte durante o fabrico do álcool
isopropílico;
b) Fabrico e manipulação de engenhos, artifícios ou
objectos que contenham explosivos.
Artigo 66.º
Condições de trabalho

1 — São proibidas ao menor as actividades cuja realização esteja sujeita às seguintes condições de trabalho:
a) Risco de desabamento;
b) Manipulação de aparelhos de produção, de armazenamento ou de utilização de gases comprimidos, liquefeitos
ou dissolvidos;
c) Utilização de cubas, tanques, reservatórios, garrafas
ou botijas que contenham agentes, substâncias ou preparações químicos referidos no artigo 64.º;
d) Condução ou operação de veículos de transporte,
tractores, empilhadores e máquinas de terraplanagem;
e) Libertação de poeiras de sílica livre, nomeadamente
na projecção de jactos de areia;
f) Vazamento de metais em fusão;
g) Operações de sopro de vidro;
h) Locais de criação ou conservação de animais ferozes
ou venenosos;
i) Realizadas no subsolo;
j) Realizadas em sistemas de drenagem de águas residuais;
l) Realizadas em pistas de aeroportos;
m) Realizadas em actividades que decorram em clubes
nocturnos e similares;
n) Cuja cadência seja condicionada por máquinas e a
retribuição determinada em função do resultado.
2 — São, ainda, proibidas a menor com idade inferior a
16 anos as actividades que sejam realizadas em discotecas
e similares.
Artigo 67.º
Exercício de actividades proibidas

Constitui contra-ordenação muito grave, imputável ao
empregador, o exercício por menor de qualquer das actividades proibidas nos termos da presente subsecção.
SUBSECÇÃO II

Trabalho condicionado a menor com idade igual
ou superior a 16 anos

Artigo 68.º
Actividades, processos e condições de trabalho condicionados

1 — O menor com idade igual ou superior a 16 anos
só pode realizar as actividades, processos e condições de
trabalho sujeitas a exposição dos agentes físicos, biológicos
e químicos referidos na presente subsecção.
2 — Para efeitos do número anterior, para além do disposto nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 72.º do Código
do Trabalho, o empregador deve avaliar a natureza, o grau
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e a duração da exposição do menor a actividades ou trabalhos condicionados e tomar as medidas necessárias para
evitar esse risco.
3 — Constitui contra-ordenação grave aplicável ao empregador a violação do disposto nos números anteriores.
Artigo 69.º
Agentes físicos

Podem ser realizadas por menor com idade igual ou
superior a 16 anos, desde que o empregador cumpra o
disposto no n.º 2 do artigo anterior, as actividades em que
haja risco de exposição aos seguintes agentes físicos:
a) Radiações ultravioletas;
b) Níveis sonoros superiores a 85 dB (A), medidos
através do L (índice EP, d), nos termos do regime relativo
à protecção dos trabalhadores contra os riscos devidos à
exposição ao ruído durante o trabalho;
c) Vibrações;
d) Temperaturas inferiores a 0°C ou superiores a 42°C;
e) Contacto com energia eléctrica de média tensão.
Artigo 70.º
Agentes biológicos

Podem ser realizadas por menor com idade igual ou
superior a 16 anos, desde que o empregador cumpra o
disposto no n.º 2 do artigo 68.º, as actividades em que haja
risco de exposição a agentes biológicos dos grupos de risco
1 e 2, de acordo com a legislação relativa às prescrições
mínimas de protecção da segurança e da saúde dos trabalhadores contra os riscos da exposição a agentes biológicos
durante o trabalho.

Fevereiro, apresentem riscos específicos para a segurança
ou saúde dos trabalhadores;
b) Demolições;
c) A execução de manobras perigosas;
d) Trabalhos de desmantelamento;
e) A colheita, manipulação ou acondicionamento de
sangue, órgãos ou quaisquer outros despojos de animais,
manipulação, lavagem e esterilização de materiais usados
nas referidas operações;
f) A remoção e manipulação de resíduos provenientes
de lixeiras e similares;
g) A movimentação manual de cargas com peso superior
a 15 kg;
h) Esforços físicos excessivos, nomeadamente executados em posição ajoelhada ou em posições e movimentos
que determinem compressão de nervos e plexos nervosos;
i) A realização em silos;
j) A realização em instalações frigoríficas em que possa
existir risco de fuga do fluido de refrigeração;
l) A realização em matadouros, talhos, peixarias, aviários, fábricas de enchidos ou conservas de carne ou de
peixe, depósitos de distribuição de leite e queijarias.
2 — Nos casos de violação do disposto nas alíneas b)
a d) do número anterior são solidariamente responsáveis
pelo pagamento da coima as entidades executantes.
CAPÍTULO VI
Serviços da segurança e da saúde no trabalho
SECÇÃO I
Organização dos serviços da segurança e da saúde no trabalho

Artigo 71.º
Agentes químicos

Podem ser realizadas por menor com idade igual ou
superior a 16 anos, desde que o empregador cumpra o
disposto no n.º 2 do artigo 68.º, as actividades em que haja
risco de exposição aos seguintes agentes químicos:
a) Acetato de etilo;
b) Ácido úrico e seus compostos;
c) Álcoois;
d) Butano;
e) Cetonas;
f) Cloronaftalenos;
g) Enzimas proteolíticos;
h) Manganês, seus compostos e ligas;
i) Óxido de ferro;
j) Propano;
l) Sesquissulfureto de fósforo;
m) Sulfato de sódio;
n) Zinco e seus compostos.
Artigo 72.º
Condições de trabalho

1 — Podem ser realizadas por menor com idade igual
ou superior a 16 anos, desde que o empregador cumpra o
disposto no n.º 2 do artigo 68.º, as actividades sujeitas às
seguintes condições de trabalho que impliquem:
a) A utilização de equipamentos de trabalho que, nos
termos do artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 50/2005, de 25 de

Artigo 73.º
Disposições gerais

1 — O empregador deve organizar o serviço de segurança e saúde no trabalho de acordo com as modalidades
previstas no presente capítulo.
2 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no número anterior.
Artigo 74.º
Modalidades dos serviços

1 — Na organização do serviço de segurança e saúde
no trabalho, o empregador pode adoptar, sem prejuízo do
disposto no número seguinte, uma das seguintes modalidades:
a) Serviço interno;
b) Serviço comum;
c) Serviço externo.
2 — Se na empresa ou no estabelecimento não houver
meios suficientes para desenvolver as actividades integradas no funcionamento do serviço de segurança e de
saúde no trabalho por parte do serviço interno ou estando
em causa o regime definido no artigo 81.º, deve o empregador utilizar serviço comum ou externo ou, ainda, técnicos qualificados em número suficiente para assegurar no
todo ou em parte o desenvolvimento daquelas actividades.
3 — O empregador pode adoptar diferentes modalidades
de organização em cada estabelecimento.
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4 — As actividades de segurança podem ser organizadas
separadamente das da saúde, observando-se, relativamente
a cada uma delas, o disposto no número anterior.
5 — Os serviços organizados em qualquer das modalidades referidas no n.º 1 devem ter os meios suficientes
que lhes permitam exercer as actividades principais de
segurança e de saúde no trabalho.
6 — A utilização de serviço comum ou de serviço externo não isenta o empregador da responsabilidade específica em matéria de segurança e de saúde que a lei lhe
atribui.
7 — O empregador notifica o respectivo organismo
competente da modalidade adoptada para a organização
do serviço de segurança e de saúde no trabalho, bem como
da sua alteração, nos 30 dias seguintes à verificação de
qualquer dos factos.
8 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 5 e contra-ordenação leve a violação do
disposto no número anterior.
Artigo 75.º
Primeiros socorros, combate a incêndios
e evacuação de trabalhadores

1 — A empresa ou o estabelecimento, qualquer que seja
a modalidade do serviço de segurança e saúde no trabalho,
deve ter uma estrutura interna que assegure as actividades
de primeiros socorros, de combate a incêndios e de evacuação de instalações a que se refere o n.º 9 do artigo 15.º
2 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no número anterior.
Artigo 76.º
Serviço Nacional de Saúde

1 — A promoção e vigilância da saúde podem ser asseguradas através das unidades do Serviço Nacional de
Saúde, de acordo com legislação específica aprovada pelo
ministério responsável pela área da saúde, nos seguintes
grupos de trabalhadores:
a) Trabalhador independente;
b) Trabalhador agrícola sazonal e a termo;
c) Aprendiz ao serviço de um artesão;
d) Trabalhador do serviço doméstico;
e) Trabalhador da actividade de pesca em embarcações
com comprimento até 15 m não pertencentes a frota pesqueira de armador ou empregador equivalente;
f) Trabalhadores de microempresas que não exerçam
actividade de risco elevado.
2 — O empregador e o trabalhador independente devem
fazer prova da situação prevista no número anterior que
confira direito à assistência através de unidades do Serviço Nacional de Saúde, bem como pagar os respectivos
encargos.
Artigo 77.º
Representante do empregador

1 — Se a empresa ou estabelecimento adoptar serviço
comum ou serviço externo, o empregador deve designar
em cada estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos
distanciados até 50 km daquele que ocupa maior número
de trabalhadores e com limite total de 400 trabalhadores um trabalhador com formação adequada, nos termos

do disposto no número seguinte, que o represente para
acompanhar e coadjuvar a execução das actividades de
prevenção.
2 — Para efeitos do número anterior, entende-se por
formação adequada a que permita a aquisição de competências básicas em matéria de segurança, saúde, ergonomia,
ambiente e organização do trabalho, que seja validada
pelo serviço com competência para a promoção da segurança e saúde no trabalho do ministério responsável pela
área laboral ou inserida em sistema educativo, no SNQ ou
ainda promovida por entidades da Administração Pública
com responsabilidade no desenvolvimento de formação
profissional.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
SECÇÃO II
Serviço interno

Artigo 78.º
Âmbito e obrigatoriedade de serviço interno
da segurança e saúde no trabalho

1 — O serviço interno da segurança e saúde no trabalho
é instituído pelo empregador e abrange exclusivamente
os trabalhadores por cuja segurança e saúde aquele é responsável.
2 — O serviço interno faz parte da estrutura da empresa
e funciona na dependência do empregador.
3 — O empregador deve instituir serviço interno que
abranja:
a) O estabelecimento que tenha pelo menos 400 trabalhadores;
b) O conjunto de estabelecimentos distanciados até
50 km daquele que ocupa maior número de trabalhadores
e que, com este, tenham pelo menos 400 trabalhadores;
c) O estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos
que desenvolvam actividades de risco elevado, nos termos
do disposto no artigo seguinte, a que estejam expostos pelo
menos 30 trabalhadores.
4 — Para efeitos do número anterior, considera-se serviço
interno o serviço prestado por uma empresa a outras empresas
do grupo desde que aquela e estas pertençam a sociedades que se encontrem em relação de domínio ou de grupo.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave a violação
do disposto no n.º 3.
Artigo 79.º
Actividades ou trabalhos de risco elevado

Para efeitos da presente lei, são considerados de risco
elevado:
a) Trabalhos em obras de construção, escavação, movimentação de terras, de túneis, com riscos de quedas de
altura ou de soterramento, demolições e intervenção em
ferrovias e rodovias sem interrupção de tráfego;
b) Actividades de indústrias extractivas;
c) Trabalho hiperbárico;
d) Actividades que envolvam a utilização ou armazenagem de produtos químicos perigosos susceptíveis de
provocar acidentes graves;
e) Fabrico, transporte e utilização de explosivos e pirotecnia;
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f) Actividades de indústria siderúrgica e construção
naval;
g) Actividades que envolvam contacto com correntes
eléctricas de média e alta tensões;
h) Produção e transporte de gases comprimidos, liquefeitos
ou dissolvidos ou a utilização significativa dos mesmos;
i) Actividades que impliquem a exposição a radiações
ionizantes;
j) Actividades que impliquem a exposição a agentes
cancerígenos, mutagénicos ou tóxicos para a reprodução;
l) Actividades que impliquem a exposição a agentes
biológicos do grupo 3 ou 4;
m) Trabalhos que envolvam exposição a sílica.
Artigo 80.º
Dispensa de serviço interno

1 — O empregador pode, mediante autorização do organismo competente do ministério responsável pela área
laboral ou do organismo competente do ministério responsável pela área da saúde, consoante a dispensa se refira
ao domínio da segurança ou da saúde, obter dispensa de
serviço interno em relação a estabelecimento abrangido
pela alínea a) ou b) do n.º 3 do artigo 78.º em que:
a) Não exerça actividades de risco elevado;
b) Apresente taxas de incidência e de gravidade de acidentes de trabalho, nos dois últimos anos, não superiores
à média do respectivo sector;
c) Não existam registos de doenças profissionais contraídas ao serviço da empresa ou para as quais tenham
contribuído directa e decisivamente as condições de trabalho da empresa;
d) O empregador não tenha sido punido por infracções muito graves respeitantes à violação da legislação
de segurança e saúde no trabalho praticadas no mesmo
estabelecimento nos últimos dois anos;
e) Se verifique, pela análise dos relatórios de avaliação
de risco apresentados pelo requerente ou através de vistoria, quando necessário, que são respeitados os valores
limite de exposição a substâncias ou factores de risco.
2 — O requerimento de autorização deve ser enviado ao
organismo competente, nomeadamente por via electrónica,
acompanhado de parecer fundamentado dos representantes
dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho ou,
na sua falta, dos próprios trabalhadores, sem prejuízo do
disposto nos n.os 3 e 5 do artigo 18.º
3 — O organismo competente, depois de verificada a
conformidade dos requisitos susceptíveis de apreciação
documental e nos 45 dias posteriores à apresentação do
requerimento, deve:
a) Marcar a data da vistoria;
b) Informar do facto o requerente e o outro organismo
de modo que tenham conhecimento do mesmo com a antecedência mínima de 10 dias;
c) Notificar o requerente para pagamento de taxa referente à vistoria.
4 — A autorização referida no n.º 1 deve ser revogada
sempre que:
a) A empresa apresente taxas de incidência e de gravidade de acidentes de trabalho nos dois últimos anos
superiores à média do respectivo sector;

b) Na empresa ou conjunto de estabelecimentos tiver
ocorrido, nos dois últimos anos, um acidente de trabalho
mortal por violação de regras de segurança e de saúde no
trabalho imputável ao empregador;
c) A empresa tiver sido condenada, nos dois últimos
anos, pela prática de contra-ordenação muito grave ou em
reincidência pela prática de contra-ordenação grave em
matéria de segurança e de saúde no trabalho.
5 — O organismo competente nos termos do n.º 1 dispõe
de 60 dias a contar da data de entrada do requerimento para
conceder a autorização referida no n.º 1.
6 — O requerimento de dispensa cumulativo para os
domínios da segurança e da saúde pode ser apresentado
junto de qualquer dos organismos competentes para efeitos
da presente lei, que procede à imediata remessa para o
outro organismo competente.
7 — Se a autorização referida no n.º 1 for revogada, a
empresa ou estabelecimento deve adoptar serviços internos
no prazo de seis meses.
Artigo 81.º
Actividades exercidas pelo empregador
ou por trabalhador designado

1 — Na empresa, estabelecimento ou conjunto de estabelecimentos distanciados até 50 km do de maior dimensão
que empregue no máximo nove trabalhadores e cuja actividade não seja de risco elevado as actividades de segurança
no trabalho podem ser exercidas directamente pelo próprio
empregador se possuir formação adequada e permanecer
habitualmente nos estabelecimentos.
2 — Nas situações referidas no número anterior, o empregador pode designar um ou mais trabalhadores para se
ocuparem de todas ou algumas das actividades de segurança no trabalho desde que possuam formação adequada
e disponham do tempo e dos meios necessários.
3 — O exercício das actividades previsto nos n.os 1 e 2
depende de autorização ou de renovação de autorização
concedida pelo organismo competente para a promoção da
segurança e saúde no trabalho do ministério responsável
pela área laboral, pelo período de cinco anos.
4 — Para efeitos do número anterior, o requerimento de
autorização ou renovação da autorização deve ser, preferencialmente, efectuado por via electrónica.
5 — A renovação prevista no número anterior deve ser
requerida até 60 dias antes do termo da autorização, sob
pena de caducidade.
6 — A autorização referida no n.º 3 deve ser revogada
sempre que a empresa, estabelecimento ou conjunto dos
estabelecimentos:
a) Apresentar taxas de incidência e de gravidade de
acidentes de trabalho, em cinco anos seguidos, superiores
à média do respectivo sector;
b) Tiver sido condenada, nos dois últimos anos, pela
prática de contra-ordenação muito grave em matéria de
segurança e de saúde no trabalho ou em reincidência pela
prática de contra-ordenação grave em matéria de segurança
e de saúde no trabalho;
c) Não tiver comunicado ao organismo com competência em matéria de prevenção da segurança e saúde
no trabalho do ministério responsável pela área laboral a
verificação da alteração dos elementos que fundamentaram
a autorização, no prazo de 30 dias.
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7 — No caso referido no número anterior, o empregador deve adoptar outra modalidade de organização do
serviço de segurança e de saúde no trabalho, no prazo de
90 dias.
8 — À formação adequada referida nos números anteriores aplica-se o disposto no n.º 2 do artigo 77.º
9 — Os trabalhadores designados nos termos do n.º 2
não podem ser prejudicados por se encontrarem no exercício das actividades mencionadas.
10 — O organismo com competência para a promoção
da segurança e saúde no trabalho do ministério responsável pela área laboral dispõe de 60 dias a contar da data de
entrada do requerimento para conceder a autorização ou a
renovação de autorização referidas no n.º 3.
11 — Constitui contra-ordenação muito grave o exercício das actividades referidas nos n.os 1 e 2 sem autorização
ou com a autorização caducada.

2 — O serviço externo pode compreender os seguintes
tipos:

SECÇÃO III

3 — O empregador pode adoptar um modo de organização dos serviços externos diferente dos tipos previstos
no número anterior desde que seja previamente autorizado,
nos termos dos artigos 84.º a 96.º
4 — O contrato entre o empregador e a entidade prestadora de serviços externos é celebrado por escrito.

Serviço comum

Artigo 82.º
Autorização de serviço comum

1 — O serviço comum é instituído por acordo entre
várias empresas ou estabelecimentos pertencentes a sociedades que não se encontrem em relação de grupo nem
sejam abrangidas pelo disposto no n.º 3 do artigo 78.º,
contemplando exclusivamente os trabalhadores por cuja
segurança e saúde aqueles são responsáveis.
2 — O acordo que institua o serviço comum deve ser
celebrado por escrito e carece de autorização nos termos
previstos na subsecção II da secção IV do presente capítulo.
3 — O requerimento de autorização deve ser acompanhado, para além do acordo referido no número anterior, de
parecer fundamentado dos representantes dos trabalhadores
para a segurança e saúde no trabalho ou, na sua falta, dos
próprios trabalhadores e é apresentado, nomeadamente
através de correio electrónico, de acordo com modelo
aprovado por portaria dos ministros responsáveis pelas
áreas laboral e da saúde.
4 — Está vedado ao serviço comum a prestação de serviços a outras empresas que não façam parte do acordo
previsto no n.º 1.
5 — Constitui contra-ordenação muito grave aplicável a
cada empresa abrangida pelos serviços comuns a violação
do disposto nos n.os 1 e 3.
SECÇÃO IV
Serviço externo
SUBSECÇÃO I

Disposições gerais

Artigo 83.º
Noção de serviço externo

1 — Considera-se serviço externo aquele que é desenvolvido por entidade que, mediante contrato com o empregador, realiza actividades de segurança ou de saúde no
trabalho, desde que não seja serviço comum.

a) Associativos — prestados por associações com personalidade jurídica sem fins lucrativos, cujo fim estatutário
compreenda, expressamente, a prestação de serviço de
segurança e saúde no trabalho;
b) Cooperativos — prestados por cooperativas cujo objecto estatutário compreenda, expressamente, a actividade
de segurança e saúde no trabalho;
c) Privados — prestados por sociedades de cujo pacto
social conste, expressamente, o exercício de actividades de
segurança e de saúde no trabalho ou por pessoa individual
detentora das qualificações legais adequadas;
d) Convencionados — prestados por qualquer entidade
da administração pública central, regional ou local, instituto público ou instituição integrada no Serviço Nacional
de Saúde.

SUBSECÇÃO II

Autorização de serviço externo

Artigo 84.º
Autorização

1 — Os serviços previstos na alínea c) do n.º 1 do artigo 74.º estão sujeitos a autorização.
2 — A autorização prevista no número anterior pode
ser concedida para actividades de uma ou ambas as áreas
da segurança e da saúde, para todos ou alguns sectores de
actividade, bem como para determinadas actividades de
risco elevado.
3 — A autorização compete:
a) Ao organismo competente para a promoção da segurança e saúde no trabalho do ministério responsável
pela área laboral, no caso de exercício de actividade no
domínio da segurança;
b) Ao organismo competente do ministério responsável
pela área da saúde, no caso de exercício de actividade no
domínio da saúde.
4 — À alteração da autorização, no que respeita a domínios de segurança e de saúde, sectores de actividade
e actividades de risco elevado, é aplicável o disposto na
presente subsecção.
5 — Não obstante a autonomia prevista no n.º 3, o organismo com competência para instruir o procedimento
deve comunicar ao outro, mensalmente, os pedidos de autorização para o exercício da actividade de serviço externo.
6 — Constitui contra-ordenação muito grave o exercício da actividade por serviço externo sem autorização,
nomeadamente para a área, o sector ou a actividade de risco
elevado em causa, imputável ao serviço externo.
7 — É solidariamente responsável pelo pagamento
da coima o empregador que contrate serviço não autorizado.
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Artigo 85.º
Requisitos da autorização

1 — A autorização de serviço externo depende da verificação dos seguintes requisitos:
a) Quadro técnico mínimo constituído por um técnico
superior e um técnico de segurança no trabalho e por um
médico do trabalho que exerçam as respectivas actividades
de segurança ou de saúde;
b) Instalações adequadas e equipadas para o exercício
da actividade;
c) Equipamentos e utensílios de avaliação das condições de segurança e saúde no trabalho e equipamentos
de protecção individual a utilizar pelo pessoal técnico do
requerente;
d) Qualidade técnica dos procedimentos, nomeadamente
para avaliação das condições de segurança e de saúde e
planeamento das actividades;
e) Capacidade para o exercício das actividades previstas
no n.º 1 do artigo 98.º, sem prejuízo de recurso a subcontratação apenas em relação a tarefas de elevada complexidade
ou pouco frequentes nos sectores e actividades para os
quais é solicitada autorização;
f) Garantias suficientes em relação às medidas de segurança técnica e de organização dos tratamentos de dados
pessoais a efectuar.
2 — Caso o requerimento de autorização abranja actividades de risco elevado, os requisitos a que se refere o
número anterior devem ter em conta a adequação a essas
actividades.
3 — Constituem elementos de apreciação do requerimento de autorização:
a) O número de técnicos com as qualificações legalmente exigidas, tendo em conta as actividades dos domínios de segurança e de saúde para que se pede autorização;
b) A natureza dos vínculos, assim como dos períodos
normais de trabalho do pessoal técnico superior e técnico
de segurança e higiene do trabalho e dos tempos mensais
de afectação ao médico do trabalho e enfermeiro;
c) A conformidade das instalações e dos equipamentos
com as prescrições mínimas de segurança e de saúde no
trabalho para a actividade de escritório e serviços;
d) Caso respeite à área da saúde, os requisitos mínimos
previstos para as unidades privadas de saúde;
e) A adequação dos equipamentos de trabalho às tarefas
a desenvolver e ao número máximo de trabalhadores do
requerente que, em simultâneo, deles possam necessitar;
f) As características dos equipamentos e utensílios a
utilizar na avaliação das condições de segurança e de saúde
no trabalho;
g) Os procedimentos no domínio da metrologia relativos
aos equipamentos e utensílios referidos na alínea anterior.
4 — O manual de procedimentos é tomado em consideração na apreciação da qualidade técnica dos mesmos.
Artigo 86.º
Requerimento de autorização

1 — A autorização de serviço externo é requerida ao
organismo competente, nomeadamente por via electrónica,
em modelo próprio, aprovado por portaria conjunta dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas laboral e
da saúde.

2 — O requerente deve indicar:
a) Que pretende exercer a actividade em ambas as áreas
da segurança e saúde ou apenas numa delas e qual, num
ou em vários sectores de actividade e, sendo caso disso,
as actividades de risco elevado envolvidas;
b) Tratando-se de pessoa singular, a sua identificação
através de nome, números de identificação fiscal e de
bilhete de identidade ou número de identificação civil,
domicílio e estabelecimentos;
c) Tratando-se de pessoa colectiva, a denominação, o
número de identificação de pessoa colectiva, o objecto, a
sede social e os estabelecimentos.
3 — O requerimento deve, ainda, ser acompanhado de:
a) Cópia do acto constitutivo da sociedade, actualizado,
com indicação da publicação no jornal oficial do Estado
membro, no Diário da República ou no sítio electrónico
do Ministério da Justiça;
b) Prova da inscrição como empresário em nome individual;
c) Identificação do pessoal técnico superior e técnico de
segurança no trabalho, médico do trabalho e do enfermeiro,
conforme o domínio e, sendo caso disso, as actividades
para que pretende autorização, bem como documentos que
provem as respectivas qualificações;
d) Cópia dos contratos celebrados com os médicos
do trabalho e enfermeiros, quando reduzidos a escrito,
indicando o tempo mensal de afectação à actividade de
medicina do trabalho, local da prestação e o período de
duração do contrato;
e) Indicação das actividades para as quais prevê o recurso a subcontratação;
f) Relação dos equipamentos de trabalho a utilizar na
sede e nos estabelecimentos;
g) Relação dos equipamentos e utensílios, com indicação
das respectivas características técnicas, marcas, modelos e
números de série, a utilizar na sede e nos estabelecimentos,
para avaliação das condições de segurança e de saúde no
trabalho;
h) Relação dos equipamentos de protecção individual
a utilizar em tarefas ou actividades que comportem risco
específico para a segurança e saúde, com indicação das
respectivas marcas e modelos e, quando se justifique, dos
códigos de marcação;
i) Organograma funcional;
j) Indicação do número de trabalhadores que pretende
abranger com os serviços em estabelecimentos industriais
ou de outra natureza com risco elevado e nos restantes
estabelecimentos.
4 — O requerimento de autorização deve, ainda, ser
acompanhado de elementos que provem a qualificação
dos recursos humanos, bem como a adequação dos equipamentos e utensílios à actividade a prestar.
5 — Ao regime de autorização de serviço externo aplica-se o disposto no n.º 6 do artigo 80.º
Artigo 87.º
Procedimentos de autorização

1 — O organismo competente decide o requerimento
após a apreciação dos requisitos, incluindo a realização de
vistoria ou vistorias, nos termos do artigo seguinte.
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2 — Além do disposto no artigo anterior, o organismo
competente pode ainda solicitar ao requerente a apresentação de elementos, esclarecimentos e informações suplementares que considere necessários à boa apreciação do
pedido, assim como proceder à verificação desses mesmos
elementos na sede ou estabelecimento do requerente, antes
ou durante o momento da vistoria.
Artigo 88.º
Vistorias

1 — Ao organismo com competência para a promoção
da segurança e saúde no trabalho do ministério responsável
pela área laboral cabe verificar:
a) As condições de trabalho dos trabalhadores da entidade requerente;
b) As instalações tendo em conta as condições de funcionamento no âmbito da segurança;
c) As situações de subcontratação;
d) O funcionamento dos serviços a prestar na área da
segurança no trabalho, nomeadamente quanto aos equipamentos de trabalho a utilizar, aos utensílios e equipamentos
de avaliação de riscos e de protecção individual;
e) O manual de procedimentos no âmbito da gestão dos
serviços a prestar, incluindo o planeamento das actividades
a desenvolver, a articulação entre as áreas da segurança e
da saúde, os referenciais a utilizar no âmbito dos procedimentos técnicos, entre os quais guias de procedimentos,
nomeadamente de organismos internacionais reconhecidos, códigos de boas práticas e listas de verificação, com
a respectiva referência aos diplomas e normas técnicas
aplicáveis.
2 — Ao organismo competente do ministério responsável pela área da saúde cabe verificar:
a) As instalações, incluindo as unidades móveis, tendo
em conta as condições de funcionamento no âmbito da
saúde;
b) As condições de funcionamento do serviço na área da
saúde no trabalho, nomeadamente quanto aos equipamentos de trabalho e equipamentos para avaliar as condições
de saúde no trabalho;
c) O manual de procedimentos, em particular, a articulação entre as áreas da segurança e da saúde, gestão da
informação clínica, transferência de informação em caso de
cessação de contrato, política de qualidade, subcontratação
e programas de promoção e vigilância da saúde.
3 — Cada um dos organismos competentes referidos nos
números anteriores, depois de verificada a conformidade
dos requisitos susceptíveis de apreciação documental e nos
60 dias posteriores à apresentação do requerimento:
a) Marca a data da vistoria;
b) Informa do facto o requerente e o outro organismo
de modo que tenham conhecimento do mesmo com a antecedência mínima de 10 dias;
c) Notifica o requerente para pagamento de taxa referente à vistoria.
4 — O organismo competente elabora o auto de vistoria
e comunica o resultado da mesma ao requerente e ao outro
organismo referido nos números anteriores, no prazo de
10 dias.

5 — O auto de vistoria deve conter informação sobre
a conformidade entre o requerimento de autorização e
as condições verificadas, o cumprimento das prescrições
técnicas legalmente estabelecidas, quaisquer condições
que se julgue necessário satisfazer e o prazo para a sua
realização.
6 — Nos três dias seguintes ao decurso do prazo a que se
refere o número anterior, o requerente que tenha realizado
as condições impostas deve solicitar segunda vistoria ao
organismo competente, sendo aplicável, com as necessárias
adaptações, o disposto nos n.os 3 a 5.
7 — Determina o indeferimento do requerimento de
autorização:
a) A não realização das condições impostas nos termos
do n.º 5;
b) A falta de pedido de 2.ª vistoria no prazo estabelecido
no n.º 6.
Artigo 89.º
Vistoria urgente

1 — Na data de apresentação do requerimento, o requerente pode solicitar, com o pedido de autorização, a realização de vistoria urgente desde que apresente declaração
sob compromisso de honra em como todos os requisitos
que a ela não estão sujeitos se encontram preenchidos.
2 — No caso a que se refere o número anterior:
a) É marcada vistoria, no prazo de 30 dias a contar
da data da apresentação do requerimento e notificado o
requerente para pagamento da respectiva taxa;
b) Estando preenchidos os requisitos verificados por
vistoria previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1 do artigo 85.º
e verificados os elementos referidos no n.º 3 do artigo 86.º,
o organismo competente emite a autorização requerida;
c) O requerimento deve ser decidido no prazo de 45 dias
a contar da data da sua apresentação.
3 — À realização da vistoria urgente aplica-se o disposto nos n.os 4 e 5 do artigo anterior.
Artigo 90.º
Alteração de autorização

1 — Ao requerimento de alteração da autorização, no
que respeita às actividades desenvolvidas ou a actividades
de risco elevado em que o serviço pode ser prestado, é
aplicável o disposto nos artigos anteriores, tendo em consideração apenas os elementos que devam ser modificados
face à alteração requerida.
2 — Há lugar a nova vistoria se os elementos modificados em função do pedido de alteração da autorização
incluírem as instalações, bem como os equipamentos e
os utensílios referidos nas alíneas e) a g) do n.º 3 do artigo 85.º
Artigo 91.º
Pagamento prévio de taxas

1 — Estão sujeitos ao pagamento de taxa os seguintes
actos:
a) Apreciação do requerimento de autorização ou de
alteração desta;
b) Marcação de vistoria nos termos da alínea e) do n.º 1
do artigo 80.º;
c) Marcação de vistoria nos termos do n.º 1 do artigo 88.º;
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d) Marcação de vistoria urgente, nos termos do disposto
no n.º 1 do artigo 89.º;
e) Auditoria de avaliação da capacidade e da qualidade
da prestação dos serviços, na sequência da comunicação
referida no artigo 94.º
2 — As taxas referidas no número anterior são estabelecidas em portaria dos membros do Governo responsáveis
pelas áreas das finanças, laboral e da saúde, tendo em conta
os tipos de actos, as áreas a que os mesmos respeitam e
as actividades de risco elevado integradas nos sectores de
actividade a que a autorização se refere.
3 — O pagamento da taxa deve ser efectuado:
a) Nos 10 dias úteis após notificação do organismo
competente, nos casos previstos nas alíneas a) a c) do n.º 1;
b) Antes de proferida a decisão de alteração, quando a
mesma não implique vistoria;
c) Nos 10 dias úteis após notificação da data da realização da auditoria referida na alínea d) do n.º 1.
4 — A vistoria é efectuada por estabelecimento, incluindo unidades móveis.
5 — O não pagamento das taxas referidas nos números
anteriores dá lugar à extinção do pedido de autorização.
Artigo 92.º
Produto das taxas

O produto das taxas reverte para o organismo competente.
Artigo 93.º
Decisão

1 — A autorização para o exercício das actividades de
segurança e de saúde na modalidade de serviços externos,
a sua alteração e revogação são decididas por despacho do
órgão que dirige o organismo competente para promoção
da segurança e da saúde no trabalho do ministério responsável pela área laboral ou do órgão que dirige o organismo
competente do ministério responsável pela área da saúde,
nos termos definidos no n.º 3 do artigo 84.º
2 — A decisão de autorização deve especificar as áreas
de segurança ou saúde e, se for caso disso, as actividades
de risco elevado abrangidas.
3 — Os organismos competentes comunicam entre si,
mensalmente, por via electrónica, a relação das autorizações emitidas, indicando a designação social da empresa, a
identificação fiscal, o local da sede e dos estabelecimentos,
a identidade dos administradores ou gerentes, assim como
a data da autorização.
4 — Se os elementos constantes do procedimento conduzirem a uma decisão desfavorável ao requerente, este
deve ser informado, nomeadamente em audiência de interessados, da possibilidade de reduzir o pedido, quer quanto
à área de actividade quer quanto aos sectores de actividade
potencialmente abrangidos, consoante o caso.
5 — A autorização para o exercício das actividades de
segurança e de saúde na modalidade de serviços externos
deve ser decidida no prazo de 90 dias a contar da data de
entrada do pedido.
6 — Sem prejuízo do disposto na presente lei, é subsidiariamente aplicável o Código do Procedimento Administrativo.

SUBSECÇÃO III

Acompanhamento e auditorias

Artigo 94.º
Acompanhamento

1 — O serviço externo deve comunicar ao organismo
competente que emitiu a respectiva autorização, no prazo
de 30 dias após a ocorrência, a interrupção ou a cessação
do seu funcionamento, bem como quaisquer alterações que
afectem a natureza jurídica e o objecto social, a localização
da sede ou dos seus estabelecimentos e ainda as relativas
aos requisitos referidos no n.º 1 do artigo 85.º
2 — Os organismos competentes nos termos da presente
lei devem trocar entre si informação sobre as comunicações
recebidas nos termos do n.º 1.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 95.º
Auditoria

1 — A capacidade dos serviços externos autorizados e
a qualidade da sua prestação é avaliada através de auditoria, que incide sobre os requisitos referidos no n.º 1 do
artigo 85.º
2 — As auditorias são realizadas na sequência das comunicações referidas no artigo anterior ou por iniciativa:
a) Do organismo competente para promoção da segurança e da saúde no trabalho do ministério responsável
pela área laboral ou do organismo competente do ministério responsável pela área da saúde, no que respeita às
instalações, tendo em conta as condições de segurança e
de saúde no trabalho;
b) Do organismo competente do ministério responsável pela área da saúde, no que respeita às condições de
funcionamento do serviço na área da saúde no trabalho,
nomeadamente o efectivo de pessoal técnico, recurso a
subcontratação, equipamentos de trabalho na sede e nos
estabelecimentos e equipamentos para avaliar as condições de saúde, e procedimentos técnicos da promoção e
vigilância da saúde;
c) Do organismo competente para promoção da segurança e da saúde no trabalho do ministério responsável pela
área laboral, em relação às condições de funcionamento
do serviço na área da segurança no trabalho, o efectivo de
pessoal técnico, recurso a subcontratação, equipamentos
de trabalho na sede e nos estabelecimentos, equipamentos
para a avaliação das condições de segurança no trabalho e
equipamentos de protecção individual.
3 — Os serviços referidos no número anterior podem
recorrer à contratação externa de serviços de técnicos especializados, atendendo à complexidade ou especialização
técnica das tarefas a realizar.
4 — No âmbito das auditorias, a qualidade dos serviços
prestados pode ser avaliada através de visitas de controlo às
condições de segurança e de saúde nos locais de trabalho
das empresas a quem são prestados os serviços.
Artigo 96.º
Suspensão, revogação ou redução da autorização

1 — Tendo em consideração as alterações comunicadas
nos termos do artigo 94.º ou verificadas através de auditoria
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a falta de requisitos essenciais ao funcionamento do serviço
externo ou ainda a verificação do não exercício das actividades previstas no artigo 98.º, o organismo competente
pode suspender, revogar ou reduzir a autorização no que
respeita aos domínios da segurança e da saúde aos sectores
de actividade ou às actividades de risco elevado.
2 — A suspensão decidida nos termos do número anterior tem uma duração máxima de dois anos, sendo obrigatoriamente comunicada ao organismo do outro ministério
competente.
SECÇÃO V
Funcionamento do serviço de segurança e de saúde no trabalho

Artigo 97.º
Objectivos

A actividade do serviço de segurança e de saúde no
trabalho visa:
a) Assegurar as condições de trabalho que salvaguardem
a segurança e a saúde física e mental dos trabalhadores;
b) Desenvolver as condições técnicas que assegurem
a aplicação das medidas de prevenção definidas no artigo 15.º;
c) Informar e formar os trabalhadores no domínio da
segurança e saúde no trabalho;
d) Informar e consultar os representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho ou, na sua falta,
os próprios trabalhadores.
Artigo 98.º
Actividades principais do serviço de segurança
e de saúde no trabalho

1 — O serviço de segurança e de saúde no trabalho
deve tomar as medidas necessárias para prevenir os riscos
profissionais e promover a segurança e a saúde dos trabalhadores, nomeadamente:
a) Planear a prevenção, integrando a todos os níveis e,
para o conjunto das actividades da empresa, a avaliação
dos riscos e as respectivas medidas de prevenção;
b) Proceder a avaliação dos riscos, elaborando os respectivos relatórios;
c) Elaborar o plano de prevenção de riscos profissionais,
bem como planos detalhados de prevenção e protecção
exigidos por legislação específica;
d) Participar na elaboração do plano de emergência
interno, incluindo os planos específicos de combate a incêndios, evacuação de instalações e primeiros socorros;
e) Colaborar na concepção de locais, métodos e organização do trabalho, bem como na escolha e na manutenção
de equipamentos de trabalho;
f) Supervisionar o aprovisionamento, a validade e a
conservação dos equipamentos de protecção individual,
bem como a instalação e a manutenção da sinalização de
segurança;
g) Realizar exames de vigilância da saúde, elaborando
os relatórios e as fichas, bem como organizar e manter
actualizados os registos clínicos e outros elementos informativos relativos ao trabalhador;
h) Desenvolver actividades de promoção da saúde;
i) Coordenar as medidas a adoptar em caso de perigo
grave e iminente;

j) Vigiar as condições de trabalho de trabalhadores em
situações mais vulneráveis;
l) Conceber e desenvolver o programa de informação
para a promoção da segurança e saúde no trabalho, promovendo a integração das medidas de prevenção nos sistemas
de informação e comunicação da empresa;
m) Conceber e desenvolver o programa de formação
para a promoção da segurança e saúde no trabalho;
n) Apoiar as actividades de informação e consulta dos
representantes dos trabalhadores para a segurança e saúde
no trabalho ou, na sua falta, dos próprios trabalhadores;
o) Assegurar ou acompanhar a execução das medidas
de prevenção, promovendo a sua eficiência e operacionalidade;
p) Organizar os elementos necessários às notificações
obrigatórias;
q) Elaborar as participações obrigatórias em caso de
acidente de trabalho ou doença profissional;
r) Coordenar ou acompanhar auditorias e inspecções
internas;
s) Analisar as causas de acidentes de trabalho ou da
ocorrência de doenças profissionais, elaborando os respectivos relatórios;
t) Recolher e organizar elementos estatísticos relativos
à segurança e à saúde no trabalho.
2 — O serviço de segurança e de saúde no trabalho
deve manter actualizados, para efeitos de consulta, os
seguintes elementos:
a) Resultados das avaliações de riscos profissionais;
b) Lista de acidentes de trabalho que tenham ocasionado
ausência por incapacidade para o trabalho, bem como
acidentes ou incidentes que assumam particular gravidade
na perspectiva da segurança no trabalho;
c) Relatórios sobre acidentes de trabalho que originem
ausência por incapacidade para o trabalho ou que revelem
indícios de particular gravidade na perspectiva da segurança no trabalho;
d) Lista das situações de baixa por doença e do número
de dias de ausência ao trabalho, a ser remetida pelo serviço
de pessoal e, no caso de doenças profissionais, a relação
das doenças participadas;
e) Lista das medidas, propostas ou recomendações formuladas pelo serviço de segurança e de saúde no trabalho.
3 — Quando as actividades referidas nos números anteriores implicarem a adopção de medidas cuja concretização
dependa essencialmente de outros responsáveis da empresa, o serviço de segurança e de saúde no trabalho deve
informá-los sobre as mesmas e cooperar na sua execução.
4 — O empregador deve respeitar a legislação disciplinadora da protecção de dados pessoais.
5 — O empregador deve manter a documentação relativa à realização das actividades a que se referem os números anteriores à disposição das entidades com competência
inspectiva durante cinco anos.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no presente artigo.
Artigo 99.º
Qualificação do serviço interno e comum

1 — A organização dos serviços internos e dos serviços
comuns deve atender aos requisitos definidos nas alíneas b)
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a e) do n.º 1 do artigo 85.º, bem como, quanto aos recursos
humanos, ao disposto nos artigos 101.º e 105.º
2 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no número anterior.
SECÇÃO VI
Serviço de segurança no trabalho

Artigo 100.º

todas as situações com possível repercussão na segurança
dos trabalhadores.
3 — As informações referidas nos números anteriores ficam sujeitas a sigilo profissional, sem prejuízo de as informações pertinentes para a protecção da segurança e saúde
deverem ser comunicadas aos trabalhadores envolvidos,
sempre que tal se mostre necessário, e aos representantes
dos trabalhadores para a segurança e saúde no trabalho.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 e 2.

Actividades técnicas

1 — As actividades técnicas de segurança no trabalho
são exercidas por técnicos superiores ou técnicos de segurança e higiene no trabalho, certificados pelo organismo
competente para a promoção da segurança e da saúde no
trabalho do ministério competente para a área laboral, nos
termos de legislação especial.
2 — Os profissionais referidos no número anterior exercem as respectivas actividades com autonomia técnica.
3 — Constitui contra-ordenação grave, imputável ao
empregador, a contratação de técnico que não reúna os
requisitos identificados no n.º 1.
Artigo 101.º
Garantia mínima de funcionamento do serviço
de segurança no trabalho

1 — A actividade dos serviços de segurança deve ser
assegurada regularmente no próprio estabelecimento durante o tempo necessário.
2 — A afectação dos técnicos superiores ou técnicos
às actividades de segurança no trabalho, por empresa, é
estabelecida nos seguintes termos:
a) Em estabelecimento industrial — até 50 trabalhadores, um técnico, e, acima de 50, dois técnicos, por cada
1500 trabalhadores abrangidos ou fracção, sendo pelo
menos um deles técnico superior;
b) Nos restantes estabelecimentos — até 50 trabalhadores, um técnico, e, acima de 50 trabalhadores, dois técnicos,
por cada 3000 trabalhadores abrangidos ou fracção, sendo
pelo menos um deles técnico superior.
3 — O organismo competente para a promoção da segurança e saúde no trabalho do ministério responsável pela
área laboral pode determinar uma duração mais alargada da
actividade dos serviços de segurança em estabelecimento
em que, independentemente do número de trabalhadores,
a natureza ou a gravidade dos riscos profissionais, bem
como os indicadores de sinistralidade, se justifique uma
acção mais eficaz.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos números anteriores.
Artigo 102.º
Informação e consulta ao serviço de segurança
e de saúde no trabalho

1 — O empregador deve fornecer aos serviços de segurança no trabalho os elementos técnicos sobre os equipamentos e a composição dos produtos utilizados.
2 — Os serviços de segurança no trabalho devem ser
informados sobre todas as alterações dos componentes
materiais do trabalho e consultados, previamente, sobre

SECÇÃO VII
Serviço de saúde no trabalho

Artigo 103.º
Médico do trabalho

1 — Para efeitos da presente lei, considera-se médico
do trabalho o licenciado em Medicina com especialidade
de medicina do trabalho reconhecida pela Ordem dos Médicos.
2 — Considera-se, ainda, médico do trabalho aquele a
quem seja reconhecida idoneidade técnica para o exercício
das respectivas funções, nos termos da lei.
3 — No caso de insuficiência comprovada de médicos
do trabalho qualificados nos termos referidos nos números
anteriores, o organismo competente do ministério responsável pela área da saúde pode autorizar outros licenciados
em Medicina a exercer as respectivas funções, os quais, no
prazo de quatro anos a contar da respectiva autorização,
devem apresentar prova da obtenção de especialidade em
medicina do trabalho, sob pena de lhes ser vedada a continuação do exercício das referidas funções.
Artigo 104.º
Enfermeiro do trabalho

1 — Em empresa com mais de 250 trabalhadores, o
médico do trabalho deve ser coadjuvado por um enfermeiro
com experiência adequada.
2 — As actividades a desenvolver pelo enfermeiro do
trabalho são objecto de legislação especial.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto no n.º 1.
Artigo 105.º
Garantia mínima de funcionamento do serviço
de saúde no trabalho

1 — O médico do trabalho deve prestar actividade durante o número de horas necessário à realização dos actos
médicos, de rotina ou de emergência e outros trabalhos
que deva coordenar.
2 — O médico do trabalho deve conhecer os componentes materiais do trabalho com influência sobre a saúde dos
trabalhadores, desenvolvendo para este efeito a actividade
no estabelecimento nos seguintes termos:
a) Em estabelecimento industrial ou estabelecimento de
outra natureza com risco elevado, pelo menos uma hora por
mês por cada grupo de 10 trabalhadores ou fracção;
b) Nos restantes estabelecimentos, pelo menos uma hora
por mês por cada grupo de 20 trabalhadores ou fracção.
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3 — Ao médico do trabalho é proibido assegurar a vigilância da saúde de um número de trabalhadores a que
correspondam mais de 150 horas de actividade por mês.
4 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos números anteriores.
Artigo 106.º
Acesso a informação

O médico do trabalho tem acesso às informações referidas nos n.os 1 e 2 do artigo 102.º, as quais se encontram
sujeitas a sigilo profissional, nos termos do disposto no
n.º 3 do mesmo artigo.
Artigo 107.º
Vigilância da saúde

A responsabilidade técnica da vigilância da saúde cabe
ao médico do trabalho.
Artigo 108.º
Exames de saúde

1 — O empregador deve promover a realização de exames de saúde adequados a comprovar e avaliar a aptidão
física e psíquica do trabalhador para o exercício da actividade, bem como a repercussão desta e das condições em
que é prestada na saúde do mesmo.
2 — As consultas de vigilância da saúde devem ser
efectuadas por médico que reúna os requisitos previstos
no artigo 103.º
3 — Sem prejuízo do disposto em legislação especial,
devem ser realizados os seguintes exames de saúde:
a) Exames de admissão, antes do início da prestação
de trabalho ou, se a urgência da admissão o justificar, nos
15 dias seguintes;
b) Exames periódicos, anuais para os menores e para
os trabalhadores com idade superior a 50 anos, e de 2 em
2 anos para os restantes trabalhadores;
c) Exames ocasionais, sempre que haja alterações substanciais nos componentes materiais de trabalho que possam
ter repercussão nociva na saúde do trabalhador, bem como
no caso de regresso ao trabalho depois de uma ausência
superior a 30 dias por motivo de doença ou acidente.
4 — O médico do trabalho, face ao estado de saúde
do trabalhador e aos resultados da prevenção dos riscos
profissionais na empresa, pode aumentar ou reduzir a
periodicidade dos exames previstos no número anterior.
5 — O médico do trabalho deve ter em consideração o
resultado de exames a que o trabalhador tenha sido submetido e que mantenham actualidade, devendo instituir a
cooperação necessária com o médico assistente.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1 e 3, bem como a utilização de serviço
de médico não habilitado nos termos do artigo 103.º, imputável ao empregador.
Artigo 109.º
Ficha clínica

1 — As observações clínicas relativas aos exames de
saúde são anotadas na ficha clínica do trabalhador.
2 — A ficha clínica está sujeita ao segredo profissional,
só podendo ser facultada às autoridades de saúde e aos

médicos afectos ao organismo com competência para a
promoção da segurança e da saúde no trabalho do ministério responsável pela área laboral.
3 — Para efeitos do disposto nos números anteriores,
a ficha clínica não deve conter dados sobre a raça, a nacionalidade, a origem étnica ou informação sobre hábitos
pessoais do trabalhador, salvo quando estes últimos estejam
relacionados com patologias específicas ou com outros
dados de saúde.
4 — O médico responsável pela vigilância da saúde
deve entregar ao trabalhador que deixar de prestar serviço
na empresa cópia da ficha clínica.
5 — Em caso de cessação da actividade, as fichas clínicas devem ser enviadas para o serviço com competências
para o reconhecimento das doenças profissionais na área
da segurança social.
6 — Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto no presente artigo, imputável ao empregador no caso
de serviço interno, ou à entidade titular de serviço comum
ou de serviço externo que não seja convencionado.
Artigo 110.º
Ficha de aptidão

1 — Face ao resultado do exame de admissão, periódico
ou ocasional, o médico do trabalho deve, imediatamente
na sequência do exame realizado, preencher uma ficha de
aptidão e remeter uma cópia ao responsável dos recursos
humanos da empresa.
2 — Se o resultado do exame de saúde revelar a inaptidão do trabalhador, o médico do trabalho deve indicar,
sendo caso disso, outras funções que aquele possa desempenhar.
3 — A ficha de aptidão não pode conter elementos que
envolvam segredo profissional.
4 — A ficha de aptidão deve ser dada a conhecer ao
trabalhador, devendo conter a assinatura com a aposição
da data de conhecimento.
5 — Sempre que a repercussão do trabalho e das condições em que o mesmo é prestado se revelar nociva para
a saúde do trabalhador, o médico do trabalho deve comunicar tal facto ao responsável pelo serviço de segurança
e saúde no trabalho e, bem assim, se o estado de saúde o
justificar, solicitar o seu acompanhamento pelo médico
assistente do centro de saúde ou outro médico indicado
pelo trabalhador.
6 — O modelo da ficha de aptidão é fixado por portaria
conjunta dos membros do Governo responsáveis pelas
áreas laboral e da saúde.
7 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos n.os 1, 2, 3 e 4.
CAPÍTULO VII
Disposições complementares, finais e transitórias
Artigo 111.º
Comunicações

1 — Sem prejuízo de outras notificações previstas na lei,
o empregador deve comunicar ao organismo competente
para a promoção da segurança e da saúde no trabalho os
acidentes mortais, bem como aqueles que evidenciem uma
situação particularmente grave, nas vinte e quatro horas a
seguir à ocorrência.
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2 — A comunicação prevista no número anterior deve
conter a identificação do trabalhador acidentado e a descrição dos factos, devendo ser acompanhado de informação e respectivos registos sobre os tempos de trabalho
prestado pelo trabalhador nos 30 dias que antecederam
o acidente.
3 — Constitui contra-ordenação grave a violação do
disposto nos números anteriores.
Artigo 112.º
Informação sobre a actividade anual do serviço
de segurança e de saúde no trabalho

O empregador deve prestar, no quadro da informação
relativa à actividade social da empresa, informação sobre
a actividade anual desenvolvida pelo serviço de segurança
e de saúde no trabalho em cada estabelecimento.
Artigo 113.º
Notificações e comunicações

As notificações e comunicações da responsabilidade do
empregador previstas na presente lei são efectuadas em
modelo electrónico aprovado por portaria conjunta dos
membros do Governo responsáveis pelas áreas laboral e
da saúde.
Artigo 114.º
Publicitação da lista de autorizações

Os organismos competentes nos termos da presente
lei mantêm actualizada uma lista com indicação das autorizações emitidas, com indicação expressa das que se
encontram revogadas, suspensas ou com âmbito de autorização reduzido, publicitada nas respectivas páginas
electrónicas.
Artigo 115.º
Sanções acessórias

1 — No caso de contra-ordenação muito grave ou reincidência em contra-ordenação grave, praticada com dolo
ou negligência grosseira, é aplicada ao agente a sanção
acessória de publicidade, nos termos previstos no Código
do Trabalho.
2 — No caso de reincidência em contra-ordenação prevista no número anterior, tendo em conta os efeitos gravosos para o trabalhador ou o benefício económico retirado
pelo empregador com o incumprimento, podem ainda ser
aplicadas ao agente as seguintes sanções acessórias:
a) Interdição do exercício de actividade no estabelecimento, na unidade fabril ou no estaleiro onde se verificar
a infracção, por um período até dois anos;
b) Privação do direito de participar em arrematações ou
concursos públicos por um período até dois anos.
Artigo 116.º
Taxas de incidência e de gravidade de acidentes de trabalho

Para efeitos da presente lei, as taxas médias de incidência e de gravidade de acidentes de trabalho do sector são
as apuradas pelo organismo competente para a produção
de estatísticas laborais do ministério responsável pela área
laboral, relativamente aos dados dos balanços sociais referentes aos últimos anos com apuramentos disponíveis.

Artigo 117.º
Regime transitório de autorização

1 — O disposto na secção IV do capítulo VI é aplicável
aos pedidos de autorização requeridos antes da data de
entrada em vigor da presente lei.
2 — As entidades que, na data da entrada em vigor da
presente lei, se encontrem com pedido de autorização em
fase de apreciação devem, no prazo de 30 dias, requerer
ao organismo competente a marcação da vistoria prevista
no artigo 88.º
3 — A falta de pedido de vistoria nos termos do número
anterior determina a extinção do processo.
4 — Nos casos previstos no n.º 2, o prazo para a concessão da autorização recomeça a contar a partir da data
do requerimento para marcação de vistoria, sendo alargado
para 120 dias.
Artigo 118.º
Alteração de estatutos

As entidades autorizadas que se encontrem a prestar
actividades de segurança e de saúde no trabalho na modalidade de serviço externo, do tipo associativo, dispõem de
um ano a contar da data de entrada em vigor da presente lei
para adaptarem os seus estatutos de acordo com o disposto
na alínea a) do n.º 2 do artigo 83.º
Artigo 119.º
Regiões autónomas

1 — Sem prejuízo das competências legislativas próprias, as competências atribuídas pela presente lei às autoridades e serviços administrativos são, nas regiões autónomas, exercidas pelos órgãos e serviços das respectivas
administrações regionais.
2 — O produto das coimas aplicadas ao abrigo da presente lei pelos órgãos e serviços das administrações regionais constituem receita própria da respectiva região.
Artigo 120.º
Norma revogatória

1 — Sem prejuízo do disposto nos números seguintes,
são revogados:
a) O Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de Novembro;
b) O Decreto-Lei n.º 26/94, de 1 de Fevereiro;
c) O Decreto-Lei n.º 29/2002, de 14 de Fevereiro;
d) A Portaria n.º 1179/95, de 26 de Setembro.
2 — A revogação da Portaria n.º 1179/95, de 26 de
Setembro, que aprovou o modelo de notificação da modalidade adoptada pelo empregador para a organização
do serviço de segurança e de saúde no trabalho, produz
efeitos a partir da entrada em vigor da portaria a que se
refere o artigo 113.º
3 — A revogação do Decreto-Lei n.º 441/91, de 14 de
Novembro, que aprova o enquadramento nacional da segurança e saúde no trabalho, no que se refere ao sector
público e aos trabalhadores que exercem funções públicas
nos serviços da administração directa, indirecta, regional e
local, bem como nos órgãos e serviços referidos no n.º 3 do
artigo 3.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro, produz
efeitos a partir da data de entrada em vigor do diploma que
regula a mesma matéria.
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Artigo 121.º

Artigo 2.º

Entrada em vigor

Âmbito pessoal

A presente lei entra em vigor no 1.º dia do mês seguinte
ao da sua publicação.
Aprovada em 23 de Julho de 2009.
O Presidente da Assembleia da República, Jaime Gama.
Promulgada em 27 de Agosto de 2009.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 27 de Agosto de 2009.
O Primeiro-Ministro, José Sócrates Carvalho Pinto
de Sousa.

O procedimento concursal é destinado exclusivamente
aos aposentados e reservistas fora da efectividade de serviço, ou equiparados, das forças de segurança ou órgãos
de polícia criminal.
Artigo 3.º

PRESIDÊNCIA DO CONSELHO DE MINISTROS
Centro Jurídico
Declaração de Rectificação n.º 65/2009

Procedimento de recrutamento

1 — Ao recrutamento para os chefes de zona e de vigilantes aplicam-se com as necessárias adaptações e sem
prejuízo do disposto nos artigos seguintes, as disposições
que regem o procedimento concursal comum constantes
da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro.
2 — O período de constituição de reservas de recrutamento do serviço é fixado pelo dirigente máximo entre um
mínimo de 6 meses e um máximo de 18 meses.
3 — Não é aplicável a constituição de reservas de recrutamento em entidade centralizada (ECCRC).
Artigo 4.º
Métodos de selecção

Ao abrigo da alínea h) do n.º 1 e do n.º 2 do artigo 4.º do
Decreto-Lei n.º 162/2007, de 3 de Maio, declara-se que o
Decreto-Lei n.º 213/2009, de 4 de Setembro, publicado no
Diário da República, 1.ª série, n.º 172, de 4 de Setembro
de 2009, saiu com a seguinte inexactidão que, mediante
declaração da entidade emitente, assim se rectifica:
No sumário e no título do decreto-lei, onde se lê «Presidência do Conselho de Ministros» deve ler-se «Ministério
da Cultura».

A entidade responsável pela realização do procedimento
concursal para recrutamento de chefes de equipa de zona e
de vigilantes poderá limitar-se a utilizar um dos métodos
de selecção obrigatórios previstos nas alíneas a) dos n.os 1
e 2 do artigo 53.º da Lei n.º 12-A/98, de 27 de Fevereiro
(LVCR), conjuntamente, ou não, com um dos métodos
facultativos ou complementares referidos na lei.

Centro Jurídico, 8 de Setembro de 2009. — O Director-Adjunto, Pedro Delgado Alves.

Publicitação do procedimento concursal

MINISTÉRIOS DAS FINANÇAS E DA ADMINISTRAÇÃO
PÚBLICA E DA EDUCAÇÃO
Portaria n.º 1018/2009
de 10 de Setembro

O Decreto-Lei n.º 117/2009, de 18 de Maio, que criou
o Gabinete Coordenador da Segurança Escolar como estrutura integrada no âmbito do Ministério da Educação,
prevê, expressamente, no seu artigo 7.º, o recrutamento
de chefes de equipa de zona e de vigilantes, condicionado
ao procedimento concursal a regular por portaria conjunta
dos membros do Governo responsáveis pelas áreas da
Administração Pública e da educação.
Impõe-se, pois, a definição das regras a que deve obedecer tal procedimento.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 117/2009, de 18 de Maio:
Manda o Governo, pelo Ministro de Estado e das Finanças e pelo Secretário de Estado da Educação, o seguinte:
Artigo 1.º
Objecto

A presente portaria regula o procedimento concursal de
recrutamento dos chefes de equipa de zona e dos vigilantes
das escolas.

Artigo 5.º
O procedimento concursal é publicitado nos termos do
artigo 19.º da Portaria n.º 83-A/2009, de 22 de Janeiro,
com excepção da alínea b) do seu n.º 1.
Artigo 6.º
Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor no dia seguinte ao
da sua publicação.
Em 31 de Agosto de 2009.
O Ministro de Estado e das Finanças, Fernando Teixeira
dos Santos. — O Secretário de Estado da Educação, Valter
Victorino Lemos.

MINISTÉRIO DA ADMINISTRAÇÃO INTERNA
Portaria n.º 1019/2009
de 10 de Setembro

No quadro da sua normal actividade de comunicação,
as forças e serviços de segurança têm vindo a divulgar
através da Internet muita informação sobre o quadro legal em que actuam e sobre os resultados decorrentes do
cumprimento das suas missões nas mais diversas áreas.
O mesmo tem vindo a ser feito no domínio da protecção
civil, tirando partido do novo ambiente comunicacional
propiciado pela rápida expansão das redes electrónicas e
o aumento ininterrupto dos seus utilizadores.

Portaria 71/2015, de 10 de março, que aprova o modelo de ficha de aptidão
para o trabalho
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— O Chefe e o Chefe adjunto do Serviço de Registo
Civil de Bonaire.

ANEXO I
(a que se refere o artigo 3.º)
(Em euros)
Distância da deslocação

Valor km

Até 100 km. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mais de 100 km . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

0,45
0,50

MINISTÉRIO DOS NEGÓCIOS ESTRANGEIROS
Aviso n.º 23/2015
Por ordem superior se torna público que, por notificação datada de 24 de fevereiro de 2014, o Secretário-Geral
das Nações Unidas comunicou ter o Reino Unido da Grã-Bretanha e Irlanda do Norte efetuado a 24 de fevereiro
de 2014, uma aplicação territorial em relação às Ilhas
Virgens Britânicas, à Convenção sobre o Reconhecimento
e a Execução de Sentenças Arbitrais Estrangeiras, adotada
em Nova Iorque, a 10 de junho de 1958.
(Tradução)

A notificação irá produzir efeitos para as Ilhas Virgens
Britânicas no dia 25 de maio de 2014, em conformidade
com o n.º 2 do artigo X da Convenção.
A República Portuguesa é Parte na mesma Convenção,
a qual foi aprovada, para adesão, com uma reserva, pela
Resolução da Assembleia da República n.º 37/94, publicada no Diário da República n.º 156, 1.ª série-A, de 8 de
julho de 1994. O instrumento de ratificação foi depositado
a 18 de outubro de 1994, conforme o Aviso n.º 142/95,
publicado no Diário da República 1.ª série-A, n.º 141, de
21 de junho de 1995, tendo a Convenção entrado em vigor
para Portugal em 16 de janeiro de 1995.
Departamento de Assuntos Jurídicos, 10 de fevereiro
de 2015. — A Diretora, Rita Faden.
Aviso n.º 24/2015
Por ordem superior se torna público que, por notificação
de 12 de setembro de 2013, o Ministério dos Negócios
Estrangeiros do Reino dos Países Baixos, notificou ter o
Reino dos Países Baixos comunicado a sua autoridade à
Convenção Relativa à Supressão da Exigência da Legalidade dos Atos Públicos Estrangeiros, adotada na Haia, a
5 de outubro de 1961.
(Tradução)
Autoridade
Países Baixos, Reino dos, 20-08-2013

As pessoas abaixo indicadas estão habilitadas a assinar
as apostilas e a legalizar os atos (informações complementares) em Bonaire:
— O Administrador e o Administrador adjunto de Bonaire.

A República Portuguesa é Parte na mesma Convenção, a qual foi aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei
n.º 48 450, publicado no Diário do Governo n.º 148, 1.ª série, de 24 de junho de 1968, e ratificada a 6 de dezembro de
1968, conforme o Aviso publicado no Diário do Governo
n.º 50, 1.ª série, de 28 de fevereiro de 1969.
A Convenção entrou em vigor para a República Portuguesa a 4 de fevereiro de 1969, de acordo com o publicado
no Diário do Governo n.º 50, 1.ª série, de 28 de fevereiro
de 1969.
A emissão de apostilas ou a sua verificação, previstas, respetivamente nos artigos 3.º e 7.º da Convenção,
competem ao Procurador-Geral da República, nos termos
do n.º 1 do artigo 2.º do Decreto-Lei n.º 86/2009, de 3
de abril, podendo tais competências ser delegadas nos
Procuradores-Gerais-Distritais do Porto, Coimbra e Évora
e nos Procuradores-Gerais Adjuntos colocados junto dos
Representantes da República para as Regiões Autónomas,
ou em magistrados do Ministério Público que dirijam
Procuradorias da República sedeadas nessas Regiões, nos
termos do n.º 2 do referido artigo 2.º, conforme o Despacho n.º 10266/2009, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 75, de 17 de abril, determinando-se ainda
que os Procuradores-Gerais Adjuntos colocados junto
dos Representantes das Regiões Autónomas da Madeira
e dos Açores poderão subdelegar nos Procuradores da
República Coordenadores das Procuradorias da República sedeadas nessas Regiões Autónomas as referidas
competências.
Departamento de Assuntos Jurídicos, 10 de fevereiro
de 2015. — A Diretora, Rita Faden.

MINISTÉRIOS DA SAÚDE E DA SOLIDARIEDADE,
EMPREGO E SEGURANÇA SOCIAL
Portaria n.º 71/2015
de 10 de março

A Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pelas
Leis n.ºs 42/2012, de 28 de agosto e 3/2014, de 28 de janeiro, aprova o regime jurídico da promoção da segurança
e da saúde no trabalho e determina, no artigo 110.º, que
o modelo de ficha de aptidão seja fixado, conjuntamente,
pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas laboral e da saúde.
A referida Lei estabelece que a ficha de aptidão revela
a aptidão ou inaptidão do trabalhador para a função ou
atividade de trabalho proposta ou atual e deve ser preenchida face ao resultado do exame de admissão, periódico
ou ocasional efetuado ao trabalhador. Prevê ainda que
o médico do trabalho deve, nas situações de inaptidão,
e sendo caso disso, indicar outras funções que o trabalhador possa desempenhar. Esta Lei impõe também que
o resultado da ficha de aptidão seja dado a conhecer ao
trabalhador, mediante assinatura com a aposição da data
de conhecimento, e remetida cópia ao responsável dos
recursos humanos da empresa.
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Considerando as boas práticas da medicina do trabalho,
o médico do trabalho informa o trabalhador do resultado
da vigilância da saúde e presta, sempre que necessário,
indicações sobre a sequência desta vigilância, para além de
poder estabelecer recomendações de prevenção de riscos
profissionais e de promoção da saúde. A relevância destas
recomendações para a saúde, segurança e bem-estar do
trabalhador justifica a sua inclusão na ficha de aptidão
para o trabalho, bem como a entrega de uma cópia ao
trabalhador.
Reconhecendo que o estudo do posto de trabalho
é determinante para aferir as condições reais de exposição do trabalhador a riscos profissionais e suas
consequências na saúde, este aspeto foi integrado na
ficha de aptidão para o trabalho que é aprovada pela
presente portaria.
Assim:
Ao abrigo do disposto no n.º 6 do artigo 110.º da Lei
n.º 102/2009, de 10 de setembro, manda o Governo, pelos
Secretários de Estado Adjunto do Ministro da Saúde e do
Emprego, o seguinte:
Artigo 1.º

de saúde primários do trabalho, regulada pela Portaria
n.º 112/2014, de 23 de maio.
Artigo 2.º
Ficha de aptidão

1 - O modelo de ficha de aptidão para o trabalho deve
ser preenchido pelo médico do trabalho face ao exame de
admissão, periódico, ocasional ou outro do trabalhador,
sem prejuízo do regime simplificado estabelecido pela
Portaria n.º 112/2014, de 23 de maio.
2 - A ficha de aptidão para o trabalho deve ser dada
a conhecer ao trabalhador, ao responsável do serviço de
segurança e saúde no trabalho e ao responsável pelos recursos humanos da empresa, nos termos do disposto no
artigo 110.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 42/2012, de 28 de agosto e 3/2014,
de 28 de janeiro.
Artigo 3.º
Norma revogatória

É revogada a Portaria n.º 299/2007, de 16 de março.

Objeto

Artigo 4.º

1 - A presente portaria aprova o modelo de ficha de
aptidão para o trabalho, de acordo com o previsto no
artigo 110.º da Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, alterada pelas Leis n.ºs 42/2012, de 28 de agosto e 3/2014,
de 28 de janeiro, publicado em anexo à presente portaria
e que dela faz parte integrante.
2 – O modelo referido no ponto anterior é aplicável,
com as necessárias adaptações, à prestação de cuidados

Entrada em vigor

A presente portaria entra em vigor 30 dias após a data
da sua publicação.
Em 24 de fevereiro de 2015.
O Secretário de Estado Adjunto do Ministro da Saúde,
Fernando Serra Leal da Costa. — O Secretário de Estado
do Emprego, Octávio Félix de Oliveira.
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Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente
e não investigador da U. Porto, publicado por Despacho (extrato) n.º
3437/2013, de 4 de março
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com experiência significativa, no terreno, em doenças tropicais e que
mereceram a aprovação do júri, são os seguintes:
Mérito Científico (MC) — 40 %
1) Capacidade de inserção nos sistemas de financiamento nacionais e
internacionais (com ênfase nos Programas Quadro da EU) expressa em
projetos financiados que os candidatos coordenam: (2,5)
2) Capacidade de inserção nos sistemas de financiamento nacionais
e internacionais (com ênfase nos Programas Quadro da EU) expressa
em projetos financiados em que os candidatos são responsáveis pela
participação da Instituição a que pertencem; (1)
3) Direção/Coordenação/Liderança de equipas de investigação científica (unidades, centros e laboratórios, ONG, sociedades científicas e
outras), de eventos científicos e de revistas científicas; (1,5)
4) Produção científica com particular incidência na autoria e coautoria
de: a) artigos publicados em revistas internacionais indexadas; b) livros
ou capítulos de livros científicos; c) patentes; d) comunicações em congressos internacionais e nacionais; e) outras atividades de disseminação
e extensão científicas; (2)
5)Capacidade para orientação de trabalhos de pós e pré-graduação expressa em orientação e coorientação ao nível de pós-doutoramento, doutoramento, mestrado, estágio de estudos avançados ou de pós-graduação
e de licenciatura; (1,5)
6)Participação em: a) comissões científicas; b) organização de congressos e outras reuniões científicas nacionais e internacionais; c) revisão
de artigos em revistas ou comunicações em reuniões científicas; d)
painéis de avaliação do sistema educativo, tecnológico e científico; e)
atividades por solicitação governamental; f) redes; (1,5)
Mérito Pedagógico (MP) — 30 %
1) Coordenação de projetos académicos/pedagógicos: cursos (mestrado, pós-graduação e outros), planos de estudo e programas com impacto no processo de ensino/aprendizagem, na área científica/académica
a que diz respeito o concurso; (1,5)
2) Participação em projetos académicos/pedagógicos: cursos (mestrado, pós-graduação e outros), planos de estudo e programas com impacto no processo de ensino/aprendizagem, na área científica/académica
a que diz respeito o concurso; (1)
3) Coordenação e participação em projetos académicos/pedagógicos
internacionais; (1)
4) Produção de materiais pedagógicos/didáticos: manuais, textos de
apoio e artigos de índole científica/pedagógica que se devem situar na
área científica a que diz respeito o concurso; (2)
5)Intervenção e dinamização pedagógica a partir da participação em
órgão de gestão pedagógica nas instituições a que o candidato pertence
ou pertenceu; (1)
6)Atividade Letiva (carga e diversidade); (2)
7)Formação para aquisição e desenvolvimento de competências na
área pedagógica; (0,5)
8)Participação em júris de provas académicas (com maior valorização
em caso de arguição) e de concursos das carreiras docente, de investigação e de técnicos superiores relacionados com atividades científicas; (1)
Mérito de Outras Atividades Relevantes (MOAR) — 30 %
1)Carta de Motivação; (1)
2)Entrevista (se necessário); (2)
3)Atividades de extensão universitária, nomeadamente na a) organização de cursos de especialização e atualização; b) exercício de atividades
de consultoria; c) prestação de serviços à comunidade; (3,5)
4)Atividade de Gestão Universitária, nomeadamente na participação
em órgãos de gestão, no exercício e cargos de direção e coordenação de
atividades científicas e pedagógicas e na participação ativa na criação
e gestão de bibliotecas, laboratórios e outras infraestruturas e serviços
relevantes das Instituições Universitárias a que pertenceram. (3,5)
IV — O júri tem a seguinte constituição:
Presidente: Prof. Doutor Miguel de Oliveira Correia, Vice-Reitor da
Universidade Nova de Lisboa, por delegação de competências.
Vogais:
Doutor José Alberto de Oliveira Quartau, Professor Catedrático Aposentado da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Doutor Jorge de Almeida Rodrigues, Professor Catedrático Aposentado da Escola de Ciências Agrárias e Veterinárias da Universidade de
Trás-os Monte e Alto Douro;
Doutor António Abel Garcia Meliço Silvestre, Professor Catedrático
da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra;
Doutor Rui Ferreira Alves Moreira, Professor Catedrático da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa;
Doutora Maria da Conceição da Cunha e Vasconcelos Peleteiro,
Professora Catedrática da Faculdade de Medicina Veterinária da Universidade Técnica de Lisboa;
Doutora Maria Leonor Quintais Cancela Fonseca, Professora Catedrática do Departamento de Ciências Biomédicas e Medicina da Universidade do Algarve;

Doutor José Alexandre de Gusmão Rueff Tavares, Professor Catedrático da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de
Lisboa;
Doutora Lenea Maria da Graça Campino, Professora Catedrática
do Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Universidade Nova de
Lisboa;
Doutor Cláudio Tadeu Daniel-Ribeiro — Pesquisador 1 no CNPq
do Instituto Oswaldo Cruz — Fiocruz — Departamento de Imunologia
-Rio de Janeiro.
V — Avaliação das candidaturas
1 — Terminado o prazo das candidaturas, reúne-se o júri para avaliação e ordenação dos candidatos. No caso de haver exclusão de algum dos
candidatos, proceder-se-á à audiência prévia, nos termos do artigo 100.º
e seguintes do Código do Procedimento Administrativo.
2 — Apreciadas as respostas dos candidatos excluídos e após a respetiva deliberação, ou no caso da admissão da totalidade dos candidatos, o
júri procederá à avaliação e ordenação dos mesmos, à luz dos critérios
mencionados no número III.
3 — Relativamente à ordenação final dos candidatos, cada membro
do júri faz o seu exercício avaliativo, pontuando cada candidato com
uma pontuação final (N) que adoptará para seriação dos candidatos,
calculada através da seguinte expressão:
N = 0,4*MC+ 0,3*MP + 0,3* MOAR
VI — Em cumprimento da alínea h) do artigo 9.º da Constituição,
a Administração Pública, enquanto entidade empregadora, promove
ativamente uma política de igualdade de oportunidades entre homens
e mulheres no acesso ao emprego e na progressão profissional, providenciando escrupulosamente no sentido de evitar toda e qualquer forma
de discriminação.
E para constar se lavrou o presente Edital.
25 de fevereiro de 2013. — O Reitor, Prof. Doutor António Manuel
Bensabat Rendas.
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UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho (extrato) n.º 3437/2013
Alterações ao Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e não investigador da Universidade do Porto, aprovadas em reunião do Conselho de Gestão
de 03.01.2013.
Regulamento
Celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente
e não investigador da Universidade do Porto
Preâmbulo
O regime de autonomia administrativa e financeira das instituições
de ensino superior públicas, constitucionalmente consagrado, e desenvolvido pela Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, que estabelece o
Regime Jurídico das instituições de ensino superior, consagra que as
instituições de ensino superior públicas gozam de autonomia estatutária,
pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial
e disciplinar, com a diferenciação adequada à sua natureza, conforme
dispõe o n.º 1 do artigo 11.º
As instituições de ensino superior públicas são pessoas coletivas de
direito público, podendo, porém revestir também a forma de fundações
públicas com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
Neste enquadramento, e com fundamento na norma habilitante do
artigo 129.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, a
Universidade do Porto foi instituída pelo Estado como fundação pública
com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril.
As fundações regem-se pelo direito privado, nomeadamente no que
respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, sem prejuízo
da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à Administração
Pública, nomeadamente a prossecução do interesse público, bem como
os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1 e 2 do artigo 134.º do Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior.
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Assim, e no âmbito da gestão de recursos humanos, a Universidade
pode criar carreiras próprias para o seu pessoal, no presente Regulamento para o pessoal não docente e não investigador, respeitando
genericamente, quando apropriado, uma aproximação no elenco de
categorias e habilitações académicas, em relação às que vigoram para
o referido pessoal dos demais estabelecimentos de ensino superior
público, atento o disposto no n.º 3 do artigo 134.º da Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro.
Para tanto, com fundamento no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 96/2009, de 27 de abril, é elaborado o presente Regulamento interno
de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente e não
investigador, a respetiva caracterização das carreiras, constante no anexo
I, a tabela de categorias e níveis remuneratórios, constante do Anexo
II e a tabela retributiva constante do anexo III, com observância dos
princípios subjacentes à Lei n.º 12-A/2008, de 27 de fevereiro.

TÍTULO I
Disposições Gerais
Artigo 1.º
Objeto
O presente regulamento apresenta o conjunto de normas gerais a utilizar na Universidade do Porto, adiante designada simplesmente por UP,
para a contratação de pessoal não docente e não investigador contratado
em regime de contrato de trabalho regulado pelo Código do Trabalho
(Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro) e legislação complementar.
Artigo 2.º
Âmbito
Estas normas abrangem a contratação, pela UP ou por qualquer das
suas entidades constituintes dotada de autonomia administrativa e financeira, de:
a) Pessoal em regime de contrato de trabalho por tempo indeterminado;
b) Pessoal com contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto;
c) Pessoal com contrato de trabalho em comissão de serviço, nos
termos dos artigos n.º 161.º a 164.º do Código do Trabalho.

celebração, bem como a iguais requisitos de forma no caso de se estipular período diferente.
4 — O contrato de trabalho a termo certo, pode ser renovado até três
vezes e a sua duração total, não pode exceder três anos, com exceção das
situações especiais previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 do artigo 148.º
do Código do Trabalho.
5 — A duração do contrato de trabalho a termo incerto não pode ser
superior a seis anos.
6 — O contrato de trabalho a termo incerto caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo, a entidade contratante comunique a cessação
do mesmo ao trabalhador, com a antecedência mínima de 7, 30 ou 60
dias conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos
ou por período superior.
7 — No contrato de trabalho a termo incerto, se o trabalhador permanecer em atividade após a data de caducidade indicada na comunicação
referida no número anterior, ou, na falta desta, decorridos 15 dias após
verificação do termo, tem como penalização para a entidade contratante,
a conversão do contrato em contrato sem termo.
8 — Os contratos de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto,
têm de ser resolvidos dentro dos prazos legalmente estabelecidos, não
podendo converter-se em contratos sem termo.
Artigo 6.º
Conversão de Contratos de trabalho a termo resolutivo
No caso da necessidade temporária que justificou a celebração do
contrato a termo, se transformar numa necessidade permanente expressamente reconhecida pelo dirigente máximo da entidade contratante
e caso se enquadre na alínea a) do artigo 8.º, o contrato de trabalho a
termo poderá converter-se em contrato por tempo indeterminado, não
carecendo dos formalismos previstos no artigo 9.º
Artigo 7.º
Cedência ocasional
As entidades contratantes podem afetar temporariamente, a qualquer
entidade do universo UP, ou a outra entidade pública ou privada com ela
relacionada por missões afins ou complementares, os trabalhadores com
contrato de trabalho por tempo indeterminado, nos termos e condições
reguladas pelos artigos 288.º a 293.º do Código do Trabalho.

Artigo 3.º

Artigo 8.º

Contratos de trabalho

Princípios gerais de contratação

Os contratos de trabalho estão sujeitos à forma escrita, em duplicado,
destinando-se um exemplar a cada um dos outorgantes, deles devendo
constar os seguintes elementos:

1 — A contratação de pessoal será subordinada aos seguintes princípios gerais:

a) Identificação e domicílio ou sede das partes;
b) Natureza do contrato;
c) Atividade contratada e retribuição do trabalhador;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data de início do trabalho;
f) Data da celebração do contrato;
g) Assinatura dos contraentes.
Artigo 4.º
Modalidades Contratuais
As entidades contratantes adotarão as modalidades contratuais adequadas às necessidades específicas de trabalho que visam suprir e obedecerão
ao preceituado no Código do Trabalho, nomeadamente quanto a condição e termo, comissão de serviço e período experimental e legislação
complementar aplicável.
Artigo 5.º
Contratos de trabalho a termo resolutivo
1 — No caso de celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto, para além da forma prevista no artigo 3.º, serão
obrigatoriamente indicados os seguintes elementos:
a) Indicação do termo estipulado e do respetivo motivo justificativo;
b) Data da cessação do contrato, no caso de ser a termo certo
2 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1, o motivo justificativo do termo,
tem de ser redigido com menção expressa dos factos que o suportam,
estabelecendo-se inequivocamente a relação entre a justificação invocada
e o termo estipulado, não bastando a mera referência aos números ou
alíneas do artigo 140.º do Código do Trabalho.
3 — A renovação do contrato de trabalho a termo certo está sujeita
à verificação da sua admissibilidade, nos termos previstos para a sua

a) Adequado cumprimento das necessidades de recursos humanos
previstas no plano anual de atividades da entidade contratante;
b) Definição prévia do perfil funcional a contratar, e do respetivo
processo de recrutamento e seleção, incluindo a indicação dos métodos
e critérios de seleção a utilizar e respetiva ponderação, em função da
categoria a prover.
2 — O processo de seleção é aberto por despacho do reitor, vice-reitor
ou diretor da unidade orgânica, por um prazo não inferior a 5 dias úteis
a contar da data da publicitação.
3 — Por decisão da entidade que tenha autorizado a abertura do processo, pode ser atribuído ao mesmo um prazo de validade não superior
a um ano.
Artigo 9.º
Seleção e recrutamento
1 — A celebração de contratos de trabalho será precedida de um
processo de seleção que obedeça aos seguintes princípios:
a) Publicitação da oferta de emprego;
b) Garantia de igualdade de condições e oportunidades;
c) Definição prévia do perfil funcional a contratar;
d) Critérios objetivos de seleção;
e) Fundamentação da escolha de acordo com a definição e os critérios
previstos nas alíneas c) e d).
2 — O perfil e os métodos de seleção são divulgados aquando da
abertura do processo de seleção e constam de ata que pode ser consultada
pelos interessados.
3 — A oferta de emprego será publicitada por aviso publicado em
jornal de circulação nacional e via internet na página da entidade contratante. O anúncio em jornal deve conter apenas as informações gerais
relativas ao processo de recrutamento, remetendo para a página da internet onde devem constar os requisitos especiais a preencher, a indicação
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da categoria, prazo de candidatura, documentos que devem instruir a
candidatura, e composição da comissão de seleção.
4 — As candidaturas deverão ser apresentadas preferencialmente
on-line.
Artigo 10.º
Requisitos
1 — Os requisitos gerais exigidos para o recrutamento dizem respeito
às habilitações literárias e profissionais, de acordo com o conteúdo
funcional das categorias do pessoal não docente nos termos do anexo I
ao presente regulamento.
2 — A comissão de seleção definirá os requisitos especiais a preencher, caso existam, relacionados com a especificidade das funções
a desempenhar.
3 — O reconhecimento das “competências profissionais equivalentes”, referidas nos requisitos mínimos do Anexo — I, pertence ao dirigente máximo da entidade contratante sobre proposta fundamentada de
quem analisa a candidatura.
Artigo 10.º-A
Comissão de seleção
1 — A comissão de seleção é composta por um mínimo de três elementos, de entre pessoal de categoria igual ou superior à do lugar a prover,
sendo um elemento da direção da unidade orgânica ou seu representante,
que preside, um técnico do departamento ou serviço que manifestou a
necessidade e um técnico especialista na área do recrutamento.
2 — A comissão é nomeada pelo reitor, vice-reitor ou diretor da
unidade orgânica.
Artigo 11.º
Admissão dos candidatos e aplicação dos métodos de seleção
1 — No prazo de 10 dias úteis a contar da data de receção das candidaturas, a comissão de seleção procede à admissão dos candidatos ao
processo de seleção, excluindo aqueles que não possuam os requisitos
gerais e especiais indicados no aviso de abertura, e procede à aplicação
dos métodos de seleção de acordo com os critérios previamente definidos.
2 — A aplicação dos métodos de seleção pode ser entregue a empresa
especializada em recrutamento e seleção de pessoal.
3 — Caso tenha sido previsto o método de entrevista, a comissão de
seleção seleciona os candidatos admitidos a este método, cumprindo o
prazo estabelecido no n.º 1 deste artigo.
Artigo 11.º-A
Entrevista
Na entrevista, a comissão de seleção aprecia o grau de motivação
do candidato, bem como as suas capacidades de expressão oral e de
relacionamento interpessoal, podendo esclarecer aspetos relacionados
com o currículo.
Artigo 11.º-Bº
Decisão final
A decisão final, que será publicitada na página da entidade contratante, contém a ordenação dos candidatos posicionados até ao dobro dos
lugares a selecionar, com um mínimo de três, fundamentando a escolha
na aplicação dos métodos e critérios previamente definidos, devendo ser
subscrita por todos os membros da comissão de seleção.
Artigo 12.º
Deveres do Empregador
Na vigência da relação laboral, o empregador está sujeito aos deveres
consagrados pelos artigos 106.º e 127.º do Código do Trabalho.
Artigo 13.º
Deveres do Trabalhador
Sem prejuízo de outras obrigações, o trabalhador, está sujeito aos
deveres impostos pelo artigo 128.º do Código do Trabalho e demais
normas e regulamentos internos aplicáveis.
Artigo 14.º
Prestação de Trabalho
As condições de prestação de trabalho, nomeadamente o horário a
praticar, serão definidas em regulamento autónomo, de harmonia com
os condicionalismos legais aplicáveis, sem prejuízo das especificidades
exigidas pela natureza do trabalho a desenvolver.

Artigo 15.º
Mudança de categoria e Avaliação de Desempenho
1 — As mudanças de categoria e alterações salariais regem-se por
regulamento próprio aprovado pelo Conselho de Gestão da UP.
2 — Os trabalhadores contratados por tempo indeterminado, bem
como os contratados a termo por períodos superiores a seis meses, estão
sujeitos a avaliação de desempenho nos termos de regulamento a aprovar
pelo Conselho de Gestão da UP.
Artigo 16.º
Funções
1 — O trabalhador contratado é enquadrado profissionalmente em
categorias, nos termos do Anexo — I ao presente regulamento.
2 — O trabalhador pode, para além das funções correspondentes à atividade para que foi contratado, desempenhar também as funções que lhe
sejam afins ou funcionalmente ligadas, para as quais tenha qualificação
adequada e que não impliquem desvalorização profissional.
3 — Aos trabalhadores são ainda aplicáveis as normas que regulam
a mobilidade funcional, podendo o empregador, quando o interesse da
entidade o exija, encarregar o trabalhador de exercer temporariamente
funções não compreendidas na atividade contratada, desde que tal não
implique modificação substancial da posição do trabalhador, nos termos
do artigo 120.º do Código do Trabalho.
Artigo 17.º
Isenção de Horário de Trabalho
1 — Por acordo escrito entre o dirigente máximo da entidade contratante e o trabalhador, pode este ser isento de horário de trabalho
nos termos, condições e efeitos previstos nos artigos 218.º e 219.º do
Código do Trabalho.
2 — A isenção de horário de trabalho termina com a cessação da
situação que lhe deu origem, bem como por decisão fundamentada do
dirigente máximo, quer por iniciativa própria quer a pedido do trabalhador, com a antecedência mínima de quinze dias.
3 — O trabalhador isento de horário de trabalho tem direito a uma
remuneração específica, nos termos do disposto no artigo 265.º do
Código do Trabalho.
Artigo 18.º
Tempo Completo Prolongado
1 — Em caso de necessidade de serviços permanentes de manutenção e prevenção da UP e suas entidades constituintes, determinadas
funções técnicas podem ser exercidas em regime de tempo completo
prolongado, incluindo dias de descanso semanal, complementar, obrigatório e feriados.
2 — O regime de tempo completo prolongado apenas pode ser atribuído a um número reduzido de trabalhadores nos vários domínios que
necessitem deste tipo de intervenção, por despacho do dirigente máximo
da entidade em que o colaborador presta serviço, por solicitação do
respetivo superior hierárquico.
3 — A esta modalidade de trabalho corresponde um acréscimo remuneratório de 12,5 % do respetivo índice salarial devido apenas 11 meses por ano.
4 — Este regime poderá se retirado com fundamento em deficiente
cumprimento das obrigações do trabalhador; se houver modificação
na sua situação funcional ou se cessarem as necessidades que o determinaram.
Artigo 19.º
Retribuição, suplementos e prémios
1 — A retribuição devida ao pessoal abrangido pelo presente regulamento é composta por:
a) Remuneração — base, incluindo os subsídios de férias e de Natal;
b) Suplementos;
c) Prémios de desempenho.
2 — A remuneração — base mensal, incluindo os subsídios de férias
e de Natal, é determinada pela posição salarial pelo qual o trabalhador
está contratado, de harmonia com as tabelas constantes dos Anexos — II
e III ao presente regulamento.
3 — Os trabalhadores têm também direito a subsídio de refeição de
valor igual ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho
em funções públicas, sendo as condições de atribuição idênticas às
estabelecidas para estes trabalhadores.
4 — A matéria relativa aos prémios de desempenho será objeto de
regulamento específico.
5 — As retribuições devidas aos trabalhadores em regime de tempo
parcial serão calculadas na proporção do respetivo período normal de
trabalho semanal.
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TÍTULO II
Disposições Especiais
Artigo 20.º
Pluralidade de Empregadores
1 — A UP e qualquer das suas entidades constituintes podem celebrar
contratos de trabalho em que o trabalhador se obriga a prestar atividade
a mais do que uma entidade empregadora, quando existam estruturas
organizativas comuns e ou serviços partilhados que impliquem a prestação de trabalho subordinado a mais de uma entidade.
2 — Os contratos assim celebrados, estão sujeitos a forma escrita e,
para além das restantes formalidades exigidas para os demais contratos,
devem ainda conter:
a) Identificação de todos os empregadores;
b) Identificação do empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres e exercício dos direitos emergentes do contrato
de trabalho.

cinquenta horas, não se contando para este limite o trabalho suplementar
prestado por motivo de força maior.
4 — Nas semanas em que a duração do trabalho seja inferior a quarenta horas, a redução diária não pode ser superior a duas horas, podendo
as partes acordar na redução da semana de trabalho em dias ou meios-dias, sem prejuízo do direito ao subsídio de refeição.
5 — O regime previsto nos números anteriores mantém-se até ao
termo do período de referência em execução à data da entrada em vigor de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que incida
sobre a matéria.
6 — Será ainda observado o disposto no Código do Trabalho sobre
os períodos de referência.
Artigo 24.º
Horário de Trabalho
Os horários de trabalho serão definidos pelo regulamento autónomo
a que se refere o artigo 14.º

TÍTULO III

3 — Os empregadores beneficiários são solidariamente responsáveis
pelo cumprimento das obrigações emergentes da celebração do contrato
de trabalho celebrado nos termos dos números anteriores cujo credor
seja o trabalhador.
4 — Cessando a verificação do pressuposto referido no n.º 1 do presente artigo, o trabalhador fica unicamente vinculado ao empregador que
representa os demais, salvo se do contrato constar acordo diferente.

Disposições Finais e Transitórias
Artigo 25.º
Reclassificação
Revogado.

Artigo 21.º

Artigo 26.º

Recrutamento de trabalhadores com contrato
de trabalho em funções públicas

Revisão anual dos níveis remuneratórios

1 — Atendendo à especificidade das funções a desempenhar ou ao
interesse por parte da entidade, podem ser contratados mediante contrato
de trabalho, trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas
com qualquer entidade da UP, uma vez cessado o respetivo vínculo
contratual à função pública.
2 — Nos contratos a que se refere o número anterior, considera-se
cumprida a observância dos princípios gerais, em matéria de recrutamento
e seleção, aquando do respetivo ingresso em funções públicas, pelo que
o recrutamento será efetuado por escolha, em função do mérito.
3 — A alteração do vínculo contratual, nos termos dos números anteriores, garante a antiguidade do trabalhador e afasta o período experimental.
Artigo 22.º

Os montantes correspondentes às posições salariais constantes do
Anexo — III, bem como o valor do subsídio de refeição, são revistos
anualmente, na mesma percentagem que as remunerações dos trabalhadores em regime de contrato de trabalho em funções públicas, sem
necessidade de quaisquer formalidades.
Artigo 27.º
Casos omissos
Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento, aplicam-se as disposições legais constantes no Código do
Trabalho.
Artigo 28.º

Período normal de trabalho
O período normal de trabalho não pode exceder oito horas por dia
nem quarenta horas por semana.
Artigo 23.º
Regime de adaptabilidade
1 — A UP e qualquer das suas entidades constituintes e os trabalhadores podem, mediante acordo e sem prejuízo do preceituado no Código
do Trabalho sobre a matéria, definir o período normal de trabalho em
termos médios, observado o disposto nos números seguintes.
2 — O acordo a que se refere o número anterior pode ser celebrado
mediante proposta por escrito, do empregador, presumindo-se a aceitação
por parte do trabalhador que a ela não se oponha, também por escrito, no
prazo de 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma, aí incluídos os
períodos a que se refere o n.º 2 do artigo 217.º do Código de Trabalho.
3 — O período normal de trabalho diário pode ser aumentado até ao
máximo de duas horas, sem que a duração do trabalho semanal exceda

Norma revogatória
O presente regulamento revoga o regulamento de celebração de contratos individuais de trabalho de pessoal não docente da Universidade
do Porto, aprovado pela deliberação do senado n.º 899/2006 de 26 de
abril, publicado na 2.ª série do Diário da República de 4 de julho de
2006, assim como as alterações ao referido regulamento aprovadas pela
deliberação do senado n.º 832/2007 de 18 de abril, publicada na 2.ª série
do Diário da República de 21 de maio de 2007, e o regulamento de
atribuição de coordenação e correspondente suplemento, aprovado pela
deliberação do senado n.º 1665/2008 de 6 de junho de 2008, publicado
na 2.ª série do Diário da República de 17 de junho de 2008.
Artigo 29.º
Entrada em Vigor
O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua
publicação no Diário da República.

ANEXO I
Caracterização das carreiras e categorias e requisitos mínimos de acesso
Carreiras

Assessores Consultores Auditores.

Categorias

Caracterização das Carreiras e Categorias

Requisitos Mínimos
Grau complexidade funcional

Funções de investigação, concepção, consultoria, apoio e Grau 4.
suporte no planeamento, organização, execução e con- Formação superior mínima
trolo de ações de auditoria e outras de elevado nível de
de 5 anos ou competências profissionais equiespecialização técnica.
valentes e experiência
comprovada.
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Carreiras

Categorias

Requisitos Mínimos
Grau complexidade funcional

Caracterização das Carreiras e Categorias

Técnico Superior . . . . . . . . .

Técnico Superior . . . . .

Funções consultivas, de estudo, planeamento, programa- Grau 3.
ção, avaliação e aplicação de métodos e processos de Licenciatura ou competênnatureza técnica e ou cientifica que fundamentam e
cias profissionais equipreparam a decisão.
valentes.
Elaboração, autonomamente ou em grupo, de pareceres e
projetos com diversos graus de complexidade, e execução de outras atividades de apoio geral ou especializado
nas áreas de atuação comuns, instrumentais e operativas
dos órgãos e serviços.
Funções exercidas com responsabilidade e autonomia técnica, ainda que com enquadramento superior qualificado.
Representação do orgão ou serviço em assuntos da sua
especialidade, tomando opções de índole técnica enquadradas por diretivas ou orientações superiores.

Assistente Técnico . . . . . . .

Coordenador técnico . .

Funções de chefia técnica e administrativa em subunidade Grau 2.
orgânica ou equipa de suporte, por cujos resultados é 12.º escolaridade, curso
técnico-profissional ou
responsável.
Realização das atividades de programação e organização do
competências profissiotrabalho do pessoal que coordena, segundo orientações
nais equivalentes
e diretivas superiores.
Execução de trabalhos de natureza técnica e administrativa
de maior complexidade.
Funções exercidas com relativo grau de autonomia e responsabilidade.

Assistente técnico . . . .

Funções de natureza executiva, de aplicação de métodos
e processos com base em diretivas bem definidas e instruções gerais, de grau médio de complexidade, nas
áreas de atuação comuns e instrumentais e nos vários
domínios de atuação dos órgãos e serviços.

Assistente Operacional . . . .

Encarregado geral opera- Funções de chefia do pessoal da carreira de assistente Grau 1.
operacional.
11.º ano ou competências
cional.
Coordenação geral de todas as tarefas realizadas pelo pesprofissionais equivasoal afeto aos setores de atividade sob sua supervisão.
lentes ou escolaridade
mínima obrigatória
Encarregado Operacional Funções de coordenação dos assistentes operacionais
acrescido de requisitos
afetos ao seu setor de atividade, por cujos resultados
específicos para a funé responsável.
ção.
Realização das tarefas de programação, organização e
controlo dos trabalhos a executar pelo pessoal sob sua
coordenação.
Substituição do encarregado geral nas suas ausências e
impedimentos.
Assistente Operacional

Funções de natureza executiva, de caráter manual ou mecânico, enquadradas em diretivas gerais bem definidas
e com graus de complexidade variáveis.
Execução de tarefas de apoio elementares, indispensáveis
ao funcionamento dos órgãos e serviços, podendo comportar esforço físico.
Responsabilidade pelos equipamentos sob sua guarda e
pela sua correta utilização, procedendo, quando necessário, à manutenção e reparação dos mesmos.
ANEXO II

Categorias e níveis remuneratórios — Contratos do regime privado
Posições remuneratórias
Carreiras

Categorias

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

7.º

8.º

9.ª

10.ª

11.ª

12.ª

13.ª

14.ª

Níveis remuneratórios da tabela única

Assessor, Consultor, Auditor
Técnico Superior . . . . . . .
Assistente Técnico . . . . .
Assistente Operacional . . .

23-A 27-A 31-A
Técnico Superior . . . . 11-A 15-A 19-A
Estagiário . . . . . . . . .
a)
Coordenador Técnico
14-A 17-A 20-A
Assistente Técnico . .
5-A 7-A 8-A
Encarregado Geral Ope- 12-A 14-A 15-A
racional.
Encarregado Operacional 8-A 9-A 10-A
Assistente Operacional 1-A 2-A 3-A

a) 80 % da remuneração do nível 11-A.

35-A 39-A 43-A 47-A 51-A 55-A 59-A 63-A 67-A 71-A 75-A
23-A 27-A 31-A 35-A 39-A 42-A 45-A 48-A 51-A 54-A 57-A
22-A 23-A 24-A
9-A 10-A 11-A 12-A 13-A 14-A 15-A 16-A 17-A
16-A
11-A 12-A 13-A 14-A
4-A 5-A 6-A 7-A 8-A 9-A 10-A 11-A 12-A
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ANEXO III
Nível

Tabela remuneratória única
Nível

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

514,29
608,09
666,95
725,79
780,72
843,49
902,33
957,26
1.020,03
1.078,88
1.137,73
1.196,57
1.255,43
1.314,27
1.373,12
1.431,97
1.490,81
1.549,67
1.608,51
1.667,36
1.726,21
1.785,05
1.843,91
1.902,75
1.961,60
2.020,45
2.079,29
2.138,15
2.196,99
2.255,84
2.314,69
2.373,53
2.432,39
2.491,23
2.550,08
2.608,93
2.667,77
2.726,63
2.785,47
2.844,32
2.903,17
2.962,01
3.020,87
3.079,71
3.138,56
3.197,41
3.256,25
3.315,11
3.373,95
3.432,80
3.491,65
3.550,49
3.609,35
3.668,19
3.727,04
3.785,89
3.844,73
3.903,59
3.962,43
4.021,28
4.080,13
4.138,97
4.197,83
4.256,67
4.315,52
4.374,37
4.433,21
4.492,07
4.550,91
4.609,76
4.668,61
4.727,45
4.786,31

74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A

........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................
........................................

4.845,15
4.904,00
4.962,85
5.021,69
5.080,55
5.139,39
5.198,24
5.257,09
5.315,93
5.374,79
5.433,63
5.492,48
5.551,33
5.610,17
5.669,03
5.727,87
5.786,72
5.845,57
5.904,41
5.963,27
6.022,11
6.080,96
6.139,81

25 de fevereiro de 2013. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
206783357

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Reitoria
Despacho n.º 3438/2013
Nos termos do artigo 32.º dos Estatutos da UTL, aprovados pelo
despacho normativo n.º 57/2008, de 28 de outubro de 2008, publicados
no Diário da República, 2.º serie n.º 216, de 6 de novembro de 2008,
nos n.os 1 e 2 do artigo 35.º do Código do Procedimento Administrativo, nos do artigo 50.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária,
e da alínea b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 6.º do Regulamento Geral
de Concursos para Recrutamento de Professores Catedráticos, Associados e Auxiliares da Universidade Técnica de Lisboa, constante do
Despacho n.º 10908/2010, de 17 de junho, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 126, de 1 de julho de 2010, alterado pelo Despacho
13071/2010, de 4 de agosto de 2010, publicado no Diário da República
n.º 156, de 12 de agosto, delego no Professor Catedrático Doutor Manuel
Augusto Meirinho Martins, Presidente do Instituto Superior de Ciências
Sociais e Políticas, as competências para presidir ao júri do concurso
documental internacional para recrutamento na modalidade de contrato
de trabalho em funções públicas, de uma vaga de Professor Associado,
na área disciplinar de Serviço e Política Social, do Instituto Superior de
Ciências Sociais e Políticas da Universidade Técnica de Lisboa, aberto
por edital n.º 187/2013, publicado no Diário da República, 2.ª série,
n.º 36, de 20 de fevereiro.
25 de fevereiro de 2013. — O Reitor, António da Cruz Serra.
206786598

Instituto Superior Técnico
Despacho (extrato) n.º 3439/2013
Designo, ao abrigo da alínea q) do n.º 4 do artigo 13.º dos Estatutos do Instituto Superior Técnico, a Professora Maria Emília da
Encarnação Rosa como Coordenadora do Programa Doutoral em
Engenharia de Materiais (DEMat), para o biénio que se inicia em 1
de janeiro de 2013.
26 de fevereiro de 2013. — O Presidente do Instituto Superior Técnico, Arlindo Manuel Limede de Oliveira.
206785722

Decreto-Lei n.º 124/99, de 20 de Abril, Estatuto da Carreira de Investigação
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devendo tal acompanhamento incluir a audição dos próprios bolseiros.
2 — No exercício das actividades de acompanhamento a que se refere o número anterior, o auditor
poderá dirigir recomendações às instituições financiadoras e acolhedoras dos bolseiros ou a quaisquer outras
instituições envolvidas no processo de atribuição de bolsas ou na actividade dos bolseiros no sentido da melhoria
dos respectivos procedimentos e funcionamento.
3 — As instituições a que se refere o número anterior
deverão facilitar as actividades do auditor do bolseiro.
4 — O auditor do bolseiro poderá sugerir, mediante
parecer escrito, dirigido ao Ministro da Ciência e da
Tecnologia, a adopção, modificação ou revogação de
medidas de natureza legislativa, regulamentar ou administrativa com incidência sobre as bolsas de investigação
científica.
5 — O auditor do bolseiro dirigirá anualmente ao
Ministro da Ciência e da Tecnologia um relatório sobre
a sua actividade, que poderá incluir parecer relativo à
política de formação de recursos humanos na área da
ciência e da tecnologia.
Artigo 15.o

Artigo 18.o
Revogação

É revogado o Decreto-Lei n.o 437/89, de 19 de Dezembro, sem prejuízo da continuação da sua aplicação aos
bolseiros de investigação que, na data da entrada em
vigor do presente diploma, estejam abrangidos pelo estatuto nele contido.
Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30
de Dezembro de 1998. — António Manuel de Oliveira
Guterres — José Veiga Simão — António Luciano
Pacheco de Sousa Franco — Jorge Paulo Sacadura
Almeida Coelho — Eduardo Carrega Marçal
Grilo — Eduardo Luís Barreto Ferro Rodrigues — José
Mariano Rebelo Pires Gago.
Promulgado em 26 de Fevereiro de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 4 de Março de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.

Extensão

1 — O regime estabelecido no presente diploma aplica-se, com as devidas adaptações, em tudo o que não
seja contrariado pelo direito comunitário e pelo direito
internacional, às seguintes categorias de bolseiros:
a) Bolseiros referidos no n.o 1 do artigo 2.o que
desenvolvam a sua actividade no estrangeiro;
b) Bolseiros estrangeiros beneficiários de bolsas
referidas no n.o 1 do artigo 2.o que desenvolvam
a sua actividade em Portugal.
2 — Os regulamentos de bolsas de investigação concedidas no quadro de acordos bilaterais subscritos por
Portugal poderão prever a aplicação do regime previsto
no presente diploma aos respectivos bolseiros de nacionalidade portuguesa, bem como aos estrangeiros que
desenvolvam a sua actividade em Portugal, devendo a
comunicação dos dados relativos à bolsa a que se refere
o n.o 1 do artigo 3.o ser efectuada pela entidade que
internamente for responsável pela aplicação do acordo.
Artigo 16.o
Regime mais favorável

A sujeição ao estatuto previsto no presente diploma
não prejudica a aplicação de disposições mais favoráveis
aos bolseiros, resultantes da lei ou de outro instrumento
juridicamente vinculativo.
Artigo 17.o
Aplicação no tempo

1 — O disposto no presente diploma aplica-se às bolsas atribuídas ou renovadas após a sua entrada em vigor.
2 — O regime previsto no presente diploma aplicar-se-á, ainda, no prazo máximo de seis meses, às bolsas
em vigor, concedidas por organismos ou serviços do
Ministério da Ciência e da Tecnologia, sendo disso notificados os bolseiros pela Fundação para a Ciência e
a Tecnologia.

Decreto-Lei n.o 124/99
de 20 de Abril

1 — O XIII Governo Constitucional erigiu como
grandes objectivos da política nacional de ciência e tecnologia a promoção de uma investigação científica de
qualidade e relevância reconhecidas, o reforço das instituições científicas capazes, a criação de condições de
avaliação e acompanhamento independentes de políticas
científicas, bem como de programas e projectos, a promoção da colaboração internacional, da formação científica e a difusão para o tecido económico e social do
conhecimento produzido ou adquirido.
2 — A reforma do sector público de investigação, no
sentido apontado, teve início logo em Dezembro de
1995, momento no qual o Conselho de Ministros, através
da sua Resolução n.o 5/96, incumbiu o Ministro da Ciência e da Tecnologia, enquanto membro do Governo responsável pela coordenação da política científica e tecnológica, de desencadear as acções necessárias a uma
aprofundada e independente avaliação do sector.
3 — Em cumprimento do mandato que lhe foi conferido pela mencionada Resolução do Conselho de
Ministros n.o 5/96, de 28 de Dezembro de 1995, o Ministro da Ciência e da Tecnologia promoveu, nos anos
de 1996 e 1997, uma completa avaliação dos laboratórios
do Estado, cujos resultados foram apresentados ao
Governo em Julho desse último ano e posteriormente
tornados públicos.
4 — Tendo presente os resultados obtidos, o Conselho de Ministros, pela Resolução n.o 133/97, de 17
de Julho, mandatou o Ministro da Ciência e da Tecnologia para, entre outras acções, preparar a revisão
do Estatuto da Carreira de Investigação Científica, com
base nas orientações constantes do n.o 2 da já citada
resolução do Conselho de Ministros.
5 — Naquele pressuposto, o processo de revisão do
Estatuto da Carreira de Investigação, aprovado pelo
Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro, visa, por um
lado, proceder ao aperfeiçoamento e ao ajustamento
de alguns dos normativos nele contidos e que a prática
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decorrente da sua vigência aconselhou, mas, sobretudo,
torná-lo num ágil e eficaz instrumento de gestão de
recursos humanos, em prol do reforço das instituições
científicas e da valorização e dignificação da actividade
de investigação científica, adaptando-a aos desafios da
modernidade.
6 — Em concretização daqueles objectivos, na prossecução do propósito já assumido nos anteriores estatutos
de aproximação do Estatuto da Carreira de Investigação
Científica ao Estatuto da Carreira Docente Universitária
e visando, também, o incremento da permeabilidade entre
aquelas carreiras e a carreira do pessoal docente do ensino
superior politécnico, ainda que respeitando a especificidade de cada uma, o presente diploma vem consagrar
um conjunto de regras específicas que determinam a elaboração de uma disciplina própria que se pretende aplicável, não apenas aos laboratórios do Estado, mas a todas
as instituições públicas que se dediquem às actividades
de investigação científica e tecnológica, incluindo os estabelecimentos de ensino superior.
7 — A democratização do acesso ao conhecimento
que se verificou nas últimas décadas em Portugal impõe
que, no momento presente, o ingresso numa carreira
com o grau de exigência que a carreira de investigação
tem se faça ao nível da mais alta qualificação académica — o doutoramento.
8 — Como decorrência daquela exigência, as categorias de estagiário de investigação e de assistente de investigação passam a ter natureza excepcional. Tais categorias foram concebidas numa perspectiva de período
probatório e de formação, em época de reduzida promoção de doutorados portugueses, estando sujeitas a
limites temporais e a provas de avaliação, o que não
é compatível com a condição, agora imposta, de posse
de doutoramento, o qual, pela sua natureza, é um grau
atribuído como resultado da avaliação pública do mérito
do seu detentor pela instituição universitária que lho
concedeu.
9 — Porque a actividade de investigação implica a
realização de acções pluridisciplinares, desenvolvidas
por um corpo de investigadores altamente qualificados
e integrados na comunidade científica nacional e internacional, adopta-se a modalidade de concurso externo
como forma de recrutamento dos investigadores auxiliares, principais e coordenadores.
10 — Na esteira do acima afirmado, e porque o progresso da ciência depende, também, e sobretudo, da troca
de conhecimentos ao nível nacional e internacional e da
cooperação científica de Portugal com outros países, consagra-se a figura do investigador convidado como instrumento privilegiado, colocado ao alcance das instituições
de investigação, de constituição de equipas pluridisciplinares e internacionais de investigação. Redesenha-se a
figura do investigador visitante.
11 — A natureza da carreira de investigação e as actividades por ela prosseguidas obrigam, por outro lado,
a que aqueles que a elas se dedicam o façam com espírito
de grande envolvimento e dedicação, o que só é alcançável se a actividade de investigação for o móbil determinante da actividade profissional, pelo que se privilegia
o exercício de funções em regime de dedicação exclusiva.
12 — Eleva-se o conselho científico, tornado o órgão
por excelência de debate e de coordenação das actividades científicas de cada instituição, à categoria de
órgão charneira de toda a estrutura de investigação e
desenvolvimento científico e tecnológico, eliminando-se
o CRAF (conselho responsável pelas actividades de for-

mação), que, tal como a sua designação indica, era um
órgão virado apenas para questões de formação científica e formalização processual de concursos.
13 — Institui-se o título de «habilitado para o exercício de funções de coordenação científica», a conceder
mediante provas públicas que se destinam a averiguar
o mérito da obra científica e a capacidade de coordenar
programas de investigação científica e de formação pós-graduada, acentuando, não só o paralelismo com o
ECDU, mas, sobretudo, visando permitir que os investigadores possam apresentar e discutir publicamente os
seus programas de investigação e de pós-graduação fora
do âmbito dos processos de concurso de progressão na
respectiva carreira.
14 — Regulamentam-se aspectos da propriedade
industrial, nomeadamente quanto ao registo, e estabelece-se que os lucros ou royalties resultantes de invenção
patenteada, de desenhos ou modelos industriais protegidos e, ainda, os lucros resultantes de concessão de
licenças de exploração ou venda de patentes, de desenhos ou de modelos são distribuídos, em partes iguais,
pelo inventor individual ou pela equipa inventora e pela
instituição na qual o inventor ou a equipa exerce funções,
de modo a potenciar as invenções e o registo de patentes.
15 — Salvaguardam-e as situações existentes à data
da entrada em vigor do presente diploma, com respeito
pelos direitos legalmente adquiridos.
Foram ouvidos os órgãos de governo próprio das
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e o Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas, tendo
o presente diploma sido também objecto de negociação
com as organizações sindicais.
Assim:
No uso da autorização legislativa concedida pelo
artigo 9.o da Lei n.o 127-B/97, de 20 de Dezembro, e
nos termos das alíneas a) e b) do n.o 1 do artigo 198.o
da Constituição, o Governo decreta, para valer como
lei geral da República, o seguinte:
CAPÍTULO I
Das disposições introdutórias
Artigo 1.o
Objecto

O presente diploma aprova o Estatuto da Carreira
de Investigação Científica.
Artigo 2.o
Âmbito

As disposições do presente diploma aplicam-se ao
pessoal investigador de todas as instituições públicas
cujos quadros de pessoal contemplem as categorias constantes do artigo 4.o e, ainda, ao pessoal investigador
daquelas instituições que prevejam essas mesmas categorias além dos quadros.
Artigo 3.o
Legislação subsidiária

Em tudo o que não estiver expressamente previsto
no presente diploma o pessoal referido no artigo 2.o
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rege-se pelo disposto na legislação em vigor para os
funcionários e agentes da Administração Pública.
CAPÍTULO II
Do pessoal investigador
SECÇÃO I
Da carreira de investigação científica

Artigo 4.o

3 — Cabe ao investigador-coordenador executar, com
carácter de regularidade, actividades de investigação e
desenvolvimento e todas as outras actividades científicas
e técnicas enquadradas nas missões das respectivas instituições e ainda:
a) Coordenar os programas e respectivas equipas
de investigação no âmbito de uma área científica;
b) Conceber programas de investigação e desenvolvimento e traduzi-los em projectos;
c) Desenvolver acções de formação no âmbito da
metodologia da investigação e desenvolvimento.

Carreira de investigação científica

A carreira de investigação científica desenvolve-se,
da base para o topo, através das seguintes categorias:
a) Investigador auxiliar;
b) Investigador principal;
c) Investigador-coordenador.
Artigo 5.o
Conteúdo funcional das categorias da carreira
de investigação científica

1 — Cabe ao investigador auxiliar executar, com
carácter de regularidade, actividades de investigação e
desenvolvimento e todas as outras actividades científicas
e técnicas enquadradas nas missões das respectivas instituições e ainda:
a) Participar na concepção, desenvolvimento e execução de projectos de investigação e desenvolvimento e em actividades científicas e técnicas
conexas;
b) Orientar os trabalhos desenvolvidos no âmbito
dos projectos a seu cargo;
c) Colaborar no desenvolvimento de acções de formação no âmbito da metodologia da investigação e desenvolvimento;
d) Acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos bolseiros, pelos estagiários de
investigação e pelos assistentes de investigação
e participar na sua formação;
e) Orientar e participar em programas de formação da instituição.
2 — Cabe ao investigador principal executar, com
carácter de regularidade, actividades de investigação e
desenvolvimento e todas as outras actividades científicas
e técnicas enquadradas nas missões das respectivas instituições e ainda:
a) Participar na concepção de programas de investigação e desenvolvimento e na sua tradução
em projectos;
b) Coordenar e orientar a execução de projectos
de investigação e desenvolvimento;
c) Desenvolver acções de formação no âmbito da
metodologia da investigação científica e desenvolvimento;
d) Acompanhar os trabalhos de investigação desenvolvidos pelos bolseiros, pelos estagiários de
investigação e pelos assistentes de investigação
e participar na sua formação;
e) Orientar e participar em programas de formação da instituição.

4 — Cabe, também, aos investigadores auxiliares,
principais e coordenadores:
a) Orientar teses de estudantes do ensino superior,
designadamente de licenciatura, de pós-graduação, de mestrado e de doutoramento;
b) Exercer as funções para que hajam sido eleitos
ou designados e participar nas sessões dos
órgãos colegiais da instituição a que pertençam.
SECÇÃO II
Do pessoal especialmente contratado

Artigo 6.o
Investigador convidado

1 — As actividades de investigação podem ser asseguradas por pessoal especialmente contratado designado por investigador convidado.
2 — O investigador convidado é um elemento cujo
contributo, devido à especial qualificação e especialização daquele, é considerado essencial em determinado
momento, e por período definido, à actividade da instituição e pode ser:
a) Uma individualidade nacional ou estrangeira;
b) Um investigador, um docente do ensino superior universitário ou um docente do ensino superior politécnico, aposentado ou jubilado, que
tenha integrado ou não os quadros de pessoal
da instituição;
c) Uma individualidade que desempenhe funções
na instituição de investigação ao abrigo de instrumentos de estímulo à formação pela investigação e à mobilidade, da responsabilidade de
organizações internacionais de que Portugal
faça parte ou no âmbito de acordos subscritos
por Portugal.
3 — Os investigadores convidados desempenham as
funções correspondentes às da categoria da carreira de
investigação a que forem equiparados por via contratual.
Artigo 7.o
Assistente de investigação

1 — As actividades de investigação podem, também,
ser asseguradas, a título excepcional, por pessoal especialmente contratado designado por assistente de investigação.

N.o 92 — 20-4-1999

2067

DIÁRIO DA REPÚBLICA — I SÉRIE-A

2 — Ao assistente de investigação cabe executar,
desenvolver e participar em projectos de investigação
e desenvolvimento, sob orientação de um investigador
ou professor do ensino superior.

4 — A entrevista, que não constitui método de selecção e não é classificada, visa a obtenção de esclarecimentos ou a explicitação de elementos constantes dos
currículos dos candidatos.

Artigo 8.o

Artigo 11.o

Estagiário de investigação

Recrutamento de investigadores principais por concurso

1 — As actividades de investigação podem, ainda, ser
asseguradas, a título excepcional, por pessoal especialmente contratado designado como estagiário de investigação.
2 — Ao estagiário de investigação cabe executar, sob
orientação de um investigador ou professor do ensino
superior, tarefas correspondentes a uma fase de introdução a actividades de investigação científica e desenvolvimento integradas em projectos científicos.

1 — Ao concurso para recrutamento de investigadores principais podem candidatar-se:

CAPÍTULO III
Do recrutamento do pessoal investigador
SECÇÃO I
Do recrutamento do pessoal da carreira de investigação
SUBSECÇÃO I

Das formas de recrutamento

Artigo 9.o
Enumeração

Os investigadores auxiliares, principais e coordenadores são recrutados:
a) Por concurso documental;
b) Por transferência;
c) Por permuta.

a) Os investigadores auxiliares, da mesma ou de
outra instituição, da área científica do concurso
ou de área científica considerada pelo conselho
científico como afim daquela para que é aberto
o concurso ou, ainda, os que, embora de área
diversa, possuam currículo científico relevante
nessas áreas e que, em qualquer dos casos, contem o mínimo de três anos de efectivo serviço
naquela categoria ou tenham sido aprovados em
provas públicas de habilitação ou de agregação;
b) Os investigadores principais de outra instituição,
da área científica do concurso ou de área científica considerada pelo conselho científico como
afim daquela para que é aberto o concurso ou,
ainda, os que, embora de área diversa, possuam
currículo científico relevante nessas áreas;
c) Os indivíduos que possuam o grau de doutor
na área científica do concurso ou em área científica considerada pelo conselho científico como
afim daquela para que é aberto o concurso ou,
ainda, os que, embora doutorados em área
diversa, possuam currículo científico relevante
nessas áreas e que, em qualquer dos casos, contem um mínimo de três anos de experiência profissional nessas áreas após a obtenção do doutoramento ou tenham sido aprovados em provas
públicas de habilitação ou de agregação.
2 — O concurso consiste na apreciação:

o

Artigo 10.

Recrutamento de investigadores auxiliares por concurso

1 — Ao concurso para recrutamento de investigadores auxiliares podem candidatar-se:
a) Os indivíduos que possuam o grau de doutor
na área científica do concurso ou em área científica considerada pelo conselho científico como
afim daquela para que é aberto o concurso ou,
ainda, os que, embora doutorados em área
diversa, possuam currículo científico relevante
nessas áreas;
b) Os investigadores auxiliares de outra instituição,
da área científica do concurso ou de área científica considerada pelo conselho científico como
afim daquela para que é aberto o concurso ou,
ainda, os que, embora de área diversa, possuam
currículo científico relevante nessas áreas.
2 — O concurso consiste na apreciação do curriculum
vitae e da obra científica dos candidatos.
3 — A apreciação mencionada no número anterior
pode ser complementada por entrevista a todos os candidatos, sempre que o júri do respectivo concurso assim
o decida.

a) Do curriculum vitae e da obra científica dos
candidatos;
b) De um relatório das actividades desenvolvidas
pelos candidatos.
Artigo 12.o
Recrutamento de investigadores-coordenadores por concurso

1 — Ao concurso para recrutamento de investigadores-coordenadores podem candidatar-se:
a) Os investigadores principais, da mesma ou de
outra instituição, da área científica do concurso
ou de área científica considerada pelo conselho
científico como afim daquela para que é aberto
o concurso ou, ainda, os que, embora de área
diversa, possuam currículo científico relevante
nessas áreas e que, em qualquer dos casos, contem o mínimo de três anos de serviço efectivo
na categoria e tenham sido aprovados em provas
públicas de habilitação ou de agregação;
b) Os investigadores-coordenadores de outra instituição, da área científica do concurso ou de
área científica considerada pelo conselho científico como afim daquela para que é aberto o
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concurso ou ainda, os que, embora de área
diversa, possuam currículo científico relevante
nessas áreas;
c) Os indivíduos que possuam o grau de doutor
na área científica do concurso ou em área científica considerada pelo conselho científico como
afim daquela para que é aberto o concurso ou,
ainda, os que, embora doutorados em área
diversa, possuam currículo científico relevante
nessas áreas e que, em qualquer dos casos, contem um mínimo de seis anos de experiência profissional nessas áreas após a obtenção do doutoramento e tenham sido aprovados em provas
públicas de habilitação ou de agregação.

SUBSECÇÃO II

Das regras específicas sobre concursos

Artigo 15.o
Âmbito do concurso

Os concursos para recrutamento de investigadores auxiliares, principais e coordenadores são obrigatoriamente
concursos externos, abertos a todos os indivíduos que reúnam os requisitos previstos nos artigos 10.o a 12.o
Artigo 16.o
Parâmetros de avaliação

2 — O concurso consiste na apreciação do curriculum
vitae e da obra científica dos candidatos.
Artigo 13.o
Permuta e transferência

1 — É admitida a permuta e a transferência de investigadores por conveniência da Administração e por iniciativa dos interessados, nos termos gerais.
2 — O requerimento, instruído com o curriculum
vitae, é dirigido ao dirigente máximo da instituição, que
ouvirá o respectivo conselho científico.
3 — No caso de transferência por iniciativa do interessado, o pedido não pode ser deferido se existir um
elemento do pessoal investigador da instituição em que
existe a vaga que reúna os requisitos necessários para
a ela concorrer, situação em que o dirigente máximo
da instituição deve determinar que o processo seja imediatamente arquivado e se abra concurso.
4 — Os pedidos de permuta e os pedidos de transferência, caso não se verifique relativamente a estes últimos a situação prevista no número anterior, são obrigatoriamente objecto de apreciação e decisão, por maioria de dois terços, do conselho científico.
Artigo 14.o
Requisição e destacamento

1 — É admitida a requisição e o destacamento do
pessoal da carreira de investigação e do pessoal especialmente contratado por períodos até um ano, prorrogáveis até ao limite de três anos.
2 — A requisição e o destacamento do pessoal da
carreira de investigação e do pessoal especialmente contratado para a prossecução de actividades relacionadas
com a execução de projectos de investigação e desenvolvimento pode ter a duração desses projectos.
3 — É também admitida a requisição do pessoal da
carreira de investigação e do pessoal especialmente contratado para o exercício de funções em instituições particulares, nos termos da legislação aplicável.
4 — É, ainda, admitido o destacamento do pessoal
da carreira de investigação e do pessoal especialmente
contratado para o exercício de funções em instituições
particulares sem fins lucrativos que gozem do estatuto
de utilidade pública, nos termos da legislação aplicável.
5 — O disposto nos números anteriores não determina a perda de quaisquer direitos ou regalias, nomeadamente em matéria de remunerações, antiguidade e
segurança social.

1 — Os concursos para recrutamento de investigadores auxiliares, principais e coordenadores são abertos
por área científica e dependem da existência de vaga
na respectiva categoria.
2 — No despacho de autorização de abertura do concurso são fixadas a área científica e áreas científicas
afins, quando existam, sob proposta do conselho científico.
3 — Nos concursos são obrigatoriamente consideradas e ponderadas a qualidade do trabalho científico e
técnico dos candidatos, a experiência profissional, a formação profissional, as contribuições em actividades de
orientação científica, a participação em órgãos de gestão
e a prestação de serviço à comunidade.
4 — As referências constantes do presente diploma
às qualificações académicas exigidas para efeitos do
recrutamento de investigadores consideram-se também
feitas aos graus, títulos ou diplomas reconhecidos como
equivalentes, bem como às que, nos termos de norma
expressa, sejam, para os mesmos efeitos, reconhecidas
como suficientes.
Artigo 17.o
Obrigatoriedade da abertura de concurso

Para além das situações previstas no n.o 3 do artigo 13.o e no n.o 8 do artigo 44.o, é, ainda, obrigatória
a abertura de concurso, sempre que, em alguma das
instituições referidas no artigo 2.o do presente diploma,
se verifique a existência de uma vaga não provida há
mais de dois anos.
Artigo 18.o
Cômputo do tempo de serviço

1 — Para efeitos de admissão a concurso, o tempo
de serviço conta-se independentemente de ter sido prestado em categorias equivalentes das carreiras de investigação ou docentes, no País ou no estrangeiro.
2 — Para efeitos do número anterior, apenas releva
proporcionalmente o exercício de funções docentes em
regime de tempo parcial, sendo este convertido em
tempo completo através da soma das respectivas fracções.
Artigo 19.o
Composição dos júris

1 — Os júris dos concursos a que se refere a presente
subsecção têm de:
a) Ser compostos pelo mínimo de cinco e o máximo
de nove membros;
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b) Ser maioritariamente constituídos por investigadores ou professores não pertencentes à instituição a cujo quadro respeitam as vagas postas
a concurso ou por especialistas nacionais ou
estrangeiros;
c) Integrar como vogais investigadores ou professores da área científica ou de áreas afins àquelas
para o qual o concurso é aberto que sejam de
categoria igual, quando estiver em causa o provimento de investigadores-coordenadores, e
superior, nos restantes casos, considerando-se,
para este efeito, como equivalentes à categoria
de investigador-coordenador a de professor
catedrático, à de investigador principal as de
professor associado e professor-coordenador
doutorado e, ainda, à de investigador auxiliar
as de professor auxiliar e professor-adjunto
doutorado;
d) Deliberar através de votação nominal justificada.
2 — Os júris são presididos pelo dirigente máximo
da instituição de investigação, excepto quando este tenha
categoria inferior àquela para que é aberto o concurso,
caso em que a presidência do júri cabe a investigador-coordenador de nomeação definitiva da instituição
designado pelo conselho científico.
3 — O presidente do júri só vota em caso de empate,
salvo se for investigador ou professor da área científica
em que o concurso foi aberto, caso em que, se o júri
funcionar com número par de membros, terá voto de
qualidade.
Artigo 20.o
Constituição dos júris

1 — Os júris dos concursos são constituídos por despacho do dirigente máximo da instituição, sob proposta
do conselho científico.
2 — Atento o disposto na alínea b) do n.o 1 do artigo
anterior, pode:
a) O conselho científico solicitar directamente a
colaboração de investigadores ou professores de
outras instituições de investigação ou de estabelecimentos de ensino superior;
b) O dirigente máximo da instituição solicitar, a
pedido do conselho científico, a outras instituições de investigação ou a estabelecimentos de
ensino superior a indicação de investigadores
ou professores.
3 — O despacho de nomeação dos júris é enviado
para publicação no Diário da República imediatamente
após ter sido proferido.
Artigo 21.o
Garantias de imparcialidade

É aplicável ao procedimento regulado na presente
subsecção o regime de garantias de imparcialidade previsto nos artigos 44.o a 51.o do Código do Procedimento
Administrativo, com as especificidades constantes dos
artigos seguintes.

Artigo 22.o
Escusa

Os membros do júri podem pedir dispensa de intervenção no procedimento quando, tendo sido oposta suspeição por algum dos candidatos, a suspeição haja sido
julgada improcedente e não provada.
Artigo 23.o
Tramitação dos procedimentos de impedimento e de suspeição

1 — A suspeição ou os impedimentos são deduzidos
em requerimento dirigido ao dirigente máximo da instituição, donde consta a respectiva fundamentação, juntando logo os documentos e requerendo outros meios
de prova que entendam adequados.
2 — Recebido o requerimento, compete ao conselho
científico da instituição julgar da procedência ou improcedência dos impedimentos ou suspeições, no prazo de
cinco dias úteis.
3 — É sempre obrigatória a audição dos intervenientes.
Artigo 24.o
Conteúdo do aviso de abertura dos concursos

1 — Feita a publicação a que se refere o n.o 3 do
artigo 20.o, o júri reúne, no prazo máximo de 30 dias
úteis, para elaborar o aviso de abertura do concurso,
o qual contém a regulamentação deste e é de imediato
enviado para publicação no Diário da República e em,
pelo menos, dois jornais diários de circulação nacional.
2 — Dos avisos de abertura de concurso deve constar
obrigatoriamente:
a) A área científica, as áreas científicas afins,
quando existam, a categoria, a carreira e a
instituição;
b) Requisitos gerais e especiais de admissão ao
concurso;
c) Remuneração e condições de trabalho;
d) Descrição breve do conteúdo funcional do lugar
a prover;
e) Local de prestação de trabalho, tipo de concurso, número de lugares a preencher e prazo
de validade;
f) Composição do júri;
g) Entidade a quem apresentar o requerimento,
com o respectivo endereço, prazo de entrega,
forma de apresentação, documentos a juntar e
demais indicações necessárias à formalização da
candidatura;
h) Local de afixação da lista de candidatos admitidos e excluídos e da lista de classificação final;
i) Menção expressa de que os requerimentos de
admissão a concurso, assim como os documentos que o devam instruir, podem ser entregues
pessoalmente ou remetidos pelo correio, com
aviso de recepção, expedido até ao termo do
prazo fixado;
j) Menção expressa de que a candidatura é admitida se o candidato apresentar no acto de candidatura documento comprovativo de que
requereu ao conselho científico da respectiva
instituição que lhe seja considerada, para efeitos
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de concurso, a habilitação detida como habilitação em área científica afim daquela para que
é aberto o concurso ou o tempo de serviço prestado em determinada área científica como tendo
sido prestado em área científica afim daquela
para que é aberto concurso.

SECÇÃO II
Das provas de habilitação para o exercício de funções
de coordenação científica

Artigo 28.o
Natureza das provas

o

Artigo 25.

Prazo para apresentação de candidaturas

O prazo para apresentação de candidaturas a concurso é fixado em 30 dias úteis, contando-se o prazo
a partir da data da publicação no Diário da República
do respectivo aviso de abertura.
Artigo 26.o

1 — As instituições referidas no artigo 2.o do presente
diploma podem conceder, mediante prestação de provas
públicas a realizar nos termos dos artigos seguintes, o
título de habilitado para o exercício de funções de coordenação científica.
2 — As provas públicas de habilitação destinam-se a
averiguar o mérito da obra científica do candidato e
a sua capacidade de coordenar programas de investigação científica e de formação pós-graduada.

Das reuniões do júri

Artigo 29.o

1 — O júri só pode funcionar quando estiverem presentes pelo menos dois terços dos seus membros.
2 — De cada reunião do júri é lavrada acta, que contém um resumo de tudo o que nela tiver ocorrido, indicando, designadamente, a data e o local da reunião,
os membros presentes, as questões apreciadas, as deliberações tomadas e sua fundamentação e a forma e
o resultado das respectivas votações, sendo assinada por
todos os membros presentes na respectiva reunião.
3 — No prazo máximo de 20 dias úteis após o termo
do prazo para apresentação de candidaturas, o júri deve
reunir a fim de proceder à verificação dos requisitos
de admissão e elaborar a lista de candidatos admitidos
e excluídos, procedendo à audiência prévia, quando
aplicável.
4 — O dirigente máximo da instituição homologa a
lista de candidatos admitidos e excluídos, independentemente da sua qualidade de presidente do júri.
5 — A lista de candidatos admitidos e excluídos é
notificada por ofício registado.
6 — Do despacho de homologação cabe recurso contencioso, a interpor nos termos gerais.
7 — A lista de classificação final deve ser elaborada
até ao 60.o dia posterior à data da homologação da
lista de candidatos admitidos e excluídos, caso não esteja
pendente recurso contencioso de anulação com efeito
suspensivo.

Condições de admissibilidade

Artigo 27.o
Sistema de classificação

1 — O mérito absoluto dos candidatos é expresso
pelas fórmulas de Recusado ou Aprovado.
2 — No caso de haver mais de um candidato para
a mesma vaga, o júri vota primeiramente o mérito absoluto de cada um dos candidatos e em seguida classifica-os
em mérito relativo.
3 — O resultado do concurso consta de relatório final,
subscrito por todos os membros do júri, o qual, depois
de devidamente homologado pelo dirigente máximo da
instituição, é afixado e notificado, por carta registada,
com aviso de recepção, a cada um dos candidatos.
4 — Do despacho de homologação cabe recurso contencioso, a interpor nos termos gerais.

Às provas públicas de habilitação pode candidatar-se:
a) O pessoal investigador com provimento definitivo que seja autor de trabalhos científicos ou
tecnológicos de mérito;
b) Qualquer indivíduo que possua o grau de doutor
e seja autor de trabalhos científicos ou tecnológicos de mérito, realizados após a obtenção
do doutoramento.
Artigo 30.o
Candidaturas

1 — Os candidatos a provas de habilitação devem
apresentar um requerimento, dirigido ao dirigente
máximo da instituição, formalizando a sua candidatura
à obtenção do título de habilitado.
2 — Do requerimento deve constar, para além do curriculum vitae, a designação da área científica e a proposta
da autoria do candidato que verse conjuntamente sobre
um programa de investigação e um programa de pós-graduação da área científica da prova.
3 — O programa de investigação referido no número
anterior inclui uma síntese dos conhecimentos existentes
sobre o tema a tratar, uma apresentação crítica dos problemas já tratados e dos problemas em aberto, bem
como um programa de estudos relativos a alguns desses
problemas, e deve explicitar a metodologia proposta,
o planeamento dos meios necessários, os objectivos a
atingir e os benefícios esperados da sua realização.
Artigo 31.o
Nomeação do júri

1 — Nos 30 dias subsequentes à entrega do requerimento mencionado no artigo anterior, o dirigente
máximo da instituição designa, por despacho, o júri das
provas, sob proposta do conselho científico.
2 — O despacho de nomeação do júri é remetido para
publicação no Diário da República imediatamente após
ter sido proferido e simultaneamente comunicado por
escrito ao candidato.
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Artigo 32.o

Composição e funcionamento do júri

1 — Os júris das provas a que se refere a presente
subsecção têm de:
a) Ser compostos pelo mínimo de cinco e o máximo
de nove membros;
b) Ser maioritariamente constituídos por investigadores ou professores não pertencentes à instituição em que se realizam as provas ou por
especialistas nacionais ou estrangeiros;
c) Integrar como vogais, quando recrutados de
entre as carreiras de investigação ou docente
universitária, elementos exclusivamente com as
categorias de investigador-coordenador ou professor catedrático da área científica em que se
insere a prova ou de áreas científicas afins;
d) Deliberar através de votação nominal justificada.
2 — Quando o dirigente máximo da instituição não
for investigador-coordenador ou professor catedrático,
a presidência dos júris cabe a investigador-coordenador
ou a professor catedrático de nomeação definitiva da
instituição, designado pelo conselho científico.
3 — O presidente do júri só vota em caso de empate,
salvo se for investigador ou professor da área científica
em que o concurso for aberto, caso em que, se o júri
funcionar com número par de membros, terá voto de
qualidade.
4 — O júri só pode funcionar quando estiverem presentes pelo menos dois terços dos seus membros.
Artigo 33.o
Pré-selecção de carácter eliminatório

1 — A prestação de provas para obtenção do título
de habilitado é precedida de uma pré-selecção de carácter eliminatório.
2 — Na fase de pré-selecção o júri respectivo verifica:
a) Se o candidato satisfaz as condições de admissibilidade;
b) Se os trabalhos apresentados se inserem na área
em que foram requeridas as provas;
c) Se os trabalhos apresentados têm qualidade
científica.
3 — A apreciação referida no número anterior é realizada mediante relatório fundamentado, a elaborar nos
60 dias úteis subsequentes à publicitação da nomeação
do júri.
4 — A homologação do relatório mencionado no
número anterior pelo dirigente máximo da instituição
é precedida da audiência do interessado, regulada pelos
artigos 100.o a 105.o do Código do Procedimento Administrativo.
5 — Do despacho de homologação cabe recurso contencioso, a interpor nos termos gerais.
Artigo 34.o
Das provas

1 — As provas públicas a que se refere a presente
subsecção têm lugar no prazo máximo de 40 dias úteis

após a publicação do despacho liminar referido no n.o 3
do artigo anterior e constam:
a) De apreciações fundamentadas do curriculum
vitae do candidato, feitas por dois membros do
júri, em separado;
b) De uma exposição e discussão da proposta a
que se refere o n.o 2 do artigo 30.o
2 — Cada uma das provas tem a duração máxima de
duas horas e são separadas por um intervalo mínimo
de vinte e duas horas e máximo de quarenta e oito
horas.
3 — A exposição prevista na alínea b) do n.o 1 tem
a duração máxima de sessenta minutos, devendo a discussão, na qual podem intervir todos os membros do
júri, ter igual duração.
Artigo 35.o
Deliberação do júri

1 — Concluídas as discussões referidas no artigo anterior, o júri reúne para apreciação da prova e para deliberação sobre a classificação final do candidato através
de votação nominal fundamentada, não sendo permitidas abstenções.
2 — Só podem participar na votação os membros do
júri que tenham assistido integralmente a todas as
provas.
3 — A classificação final é expressa pelas fórmulas
de Recusado ou Aprovado.
4 — Da reunião do júri é lavrada acta, da qual consta,
obrigatoriamente, um resumo das provas realizadas, os
pareceres fundamentados referidos na alínea a) do n.o 1
do artigo anterior e a votação de cada um dos membros
do júri e respectiva fundamentação.
5 — A deliberação final do júri é homologada pelo
dirigente máximo da instituição e publicada no Diário
da República.
6 — Da homologação cabe recurso contencioso, a
interpor nos termos gerais.
SECÇÃO III
Do recrutamento do pessoal investigador
especialmente contratado

Artigo 36.o
Recrutamento de investigadores convidados

1 — Os investigadores convidados a que se referem
as alíneas a) e b) do n.o 2 do artigo 6.o são recrutados
por convite, de entre individualidades cujo mérito, no
domínio da área científica e tecnológica em causa, esteja
comprovado por valiosa obra científica ou pelo currículo
científico e tecnológico e o desempenho reconhecidamente competente de uma actividade profissional.
2 — O convite, na falta de disposição regulamentar
em contrário, carece de ser fundamentado em pareceres
de pelo menos dois investigadores ou professores da
área e de ser aprovado por maioria simples dos membros
do conselho científico da instituição, aos quais haverá
de ter sido previamente distribuído um exemplar do
curriculum vitae da individualidade a contratar.
3 — A categoria da carreira a que é equiparado o
investigador convidado é fixada pelo conselho científico,
atentos os elementos curriculares do interessado.
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Artigo 37.o
Recrutamento de assistentes de investigação
e de estagiários de investigação

1 — Os assistentes de investigação e os estagiários
de investigação são recrutados mediante concurso documental, complementado com entrevista, de entre indivíduos que satisfaçam os requisitos constantes do aviso
de abertura do concurso, a publicar no Diário da República e em, pelo menos, dois jornais de circulação nacional e que:
a) Possuam licenciatura ou curso superior equivalente na área científica do concurso, aprovados
com o mínimo de Bom, no caso de recrutamento
para estagiário de investigação;
b) Possuam mestrado na área científica do concurso, no caso de recrutamento para assistentes
de investigação.
2 — As instituições referidas no artigo 2.o só podem
recorrer ao recrutamento previsto no presente artigo
quando, aberto concurso de ingresso para investigador
auxiliar na respectiva instituição, este tenha ficado
deserto ou não tenha sido possível prover todas as vagas
postas a concurso por não existirem candidatos aprovados em número suficiente que reunissem as condições
de admissão a esse concurso.
3 — Ao concurso documental previsto no n.o 1 aplicam-se as regras específicas sobre concursos previstas
na subsecção II da secção I do capítulo III do presente
diploma, com as necessárias adaptações, sendo que o
júri do concurso é constituído pelo dirigente máximo
da instituição, que preside, e por dois vogais, a designar
pelo conselho científico, de entre investigadores, professores ou doutores da área científica do concurso,
devendo, pelo menos, um ser exterior à instituição.
4 — A abertura dos concursos documentais previstos
neste artigo depende de despacho conjunto do membro
do Governo responsável pela coordenação da política
científica e tecnológica e do membro do Governo da
tutela da instituição, com a excepção constante do
número seguinte.
5 — No âmbito das universidades e de outras instituições de ensino superior, a abertura dos concursos
documentais prevista neste artigo faz-se com respeito
pelo princípio da autonomia universitária e pela legislação em vigor sobre o sistema de ensino superior.
CAPÍTULO IV
Do provimento do pessoal investigador

2 — Os investigadores auxiliares, os investigadores
principais recrutados nos termos da alínea c) do n.o 1
do artigo 11.o e os investigadores-coordenadores recrutados nos termos da alínea c) do n.o 1 do artigo 12.o
são inicialmente nomeados provisoriamente ou em
comissão de serviço por um período de três anos, findo
o qual são nomeados a título definitivo, desde que obtenham o parecer favorável a que se refere o artigo
seguinte.
Artigo 39.o
Tramitação do processo de nomeação definitiva

1 — Até 90 dias antes do termo do período da nomeação inicial, os investigadores auxiliares, os investigadores
principais e os investigadores-coordenadores referidos
no n.o 2 do artigo anterior têm de apresentar ao conselho
científico da sua instituição relatório pormenorizado da
actividade científica que hajam desenvolvido nesse
período, acompanhados dos trabalhos realizados e publicados e, ainda, da indicação das dissertações efectuadas
sob sua orientação e de quaisquer outros elementos relevantes para apreciação daquele relatório curricular.
2 — O órgão referido no número anterior designa,
na primeira reunião que se seguir, dois investigadores
ou professores da especialidade, com provimento definitivo em categoria igual, quando estiver em causa o
provimento de investigadores-coordenadores, e superior, nos restantes casos, para, no prazo de 30 dias úteis,
emitirem parecer circunstanciado e fundamentado
acerca daquele relatório.
3 — No caso de não haver na instituição investigadores ou professores da especialidade do interessado,
o parecer referido no número anterior pode ser elaborado por especialistas, investigadores ou professores
da mesma especialidade de outras instituições de investigação ou de ensino superior, nacionais ou estrangeiros.
4 — Na elaboração do parecer tem-se sempre em
conta, no que concerne ao período abrangido pelo relatório, a qualidade do trabalho científico e tecnológico
desenvolvido e os resultados alcançados, designadamente
aquele que tiver dado lugar à publicação de trabalhos
científicos e tecnológicos relevantes, ao cumprimento, com
êxito, de contratos de investigação e desenvolvimento e
ao registo de direitos de propriedade industrial e, ainda,
a actualização profissional.
5 — Devem ser ainda considerados, na elaboração do
parecer mencionado no número anterior, os seguintes
factores:
a) Formação e orientação científica ou tecnológica
de investigadores, docentes e técnicos;
b) Orientação de dissertações de mestrado ou de
doutoramento.

SECÇÃO I
Do provimento do pessoal da carreira
de investigação científica
SUBSECÇÃO I

Da nomeação

6 — O dirigente máximo da instituição procede à
nomeação definitiva na sequência de deliberação favorável tomada por maioria simples dos investigadores e
professores da instituição com provimento definitivo em
categoria igual ou superior à dos interessados.
7 — Do despacho que negue a nomeação definitiva
cabe recurso contencioso, a interpor nos termos gerais.

Artigo 38.o
Nomeação

1 — Os investigadores auxiliares, principais e coordenadores são providos a título definitivo, exceptuado
o disposto no número seguinte.

Artigo 40.o
Efeitos da concessão ou da denegação da nomeação definitiva

1 — A nomeação definitiva produz efeitos a partir
do dia imediato ao do termo da nomeação anterior.
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2 — Caso seja negada a nomeação definitiva, o interessado é provido por novo período de duração igual
ao da nomeação anterior.
3 — Se no final da segunda nomeação voltar a ser
negado o provimento definitivo, o interessado é exonerado ou regressa ao lugar de origem, consoante tenha
sido nomeado provisoriamente ou em comissão de
serviço.
4 — Se não for seguida de nova nomeação provisória
ou de nomeação definitiva, a nomeação inicial considera-se prorrogada até à notificação ao interessado da
correspondente decisão, data em que são dadas por findas a nomeação provisória ou a comissão de serviço
mencionadas no n.o 2 do artigo 38.o
o

Artigo 41.

Obrigações decorrentes da nomeação definitiva

1 — Ainda que definitivamente providos, os investigadores têm de, até 30 dias antes do termo de cada
um dos triénios subsequentes, apresentar ao conselho
científico um relatório curricular elaborado nos termos
do previsto no n.o 1 do artigo 39.o
2 — O relatório previsto no número anterior é apreciado com base em parecer elaborado por dois investigadores ou professores, nomeados para o efeito pelo
conselho científico.
3 — A inobservância do prazo estabelecido no n.o 1
acarreta, até que a obrigação prevista no n.o 1 se encontre cumprida:
a) A impossibilidade de requerer e obter dispensa
de prestação de serviço na instituição de origem,
bem como de apresentar candidatura a bolsas
de estudo e de requerer e obter o estatuto de
equiparado a bolseiro;
b) A passagem do regime de dedicação exclusiva
para o tempo integral ou, se o serviço já estiver
a ser prestado neste regime, a impossibilidade
de transitar para o regime de dedicação exclusiva.
4 — Os relatórios referidos no n.o 1 do presente artigo
e no n.o 1 do artigo 39.o devem, juntamente com os
pareceres que sobre eles forem emitidos, ser objecto
de divulgação através do meio entendido como mais
adequado pela instituição e colocados à disposição do
público em geral nos centros de documentação dessa
instituição.
SUBSECÇÃO II

Dos quadros de pessoal

Artigo 42.o
Aprovação

São aprovados, por portaria conjunta do Ministro das
Finanças, do membro do Governo responsável pela
coordenação da política científica e tecnológica, do
membro do Governo da tutela e do membro do Governo
que tiver a seu cargo a Administração Pública, os quadros de pessoal investigador das instituições referidas
no artigo 2.o do presente diploma.

Artigo 43.o
Princípios de elaboração dos quadros de pessoal

Na elaboração dos quadros de pessoal tem-se em
conta os objectivos e as necessidades da respectiva instituição, reconhecidos por avaliação independente.
SECÇÃO II
Do provimento do pessoal investigador
especialmente contratado

Artigo 44.o
Provimento e recondução de investigadores convidados, de assistentes
de investigação e de estagiários de investigação

1 — Os investigadores convidados, os assistentes de
investigação e os estagiários de investigação são providos
em comissão de serviço extraordinária ou por contrato,
consoante sejam, ou não, funcionários de nomeação
definitiva.
2 — Os investigadores convidados são providos por
períodos determinados até um máximo de cinco anos,
podendo ser reconduzidos por períodos de igual duração.
3 — Os estagiários de investigação e os assistentes
de investigação são providos por um período inicial de
um ano, renovável por dois períodos de dois anos.
4 — Observada, com as necessidades adaptações, a
tramitação estabelecida no artigo 39.o, o conselho científico pronuncia-se sobre a renovação, devendo ter em
conta os resultados da apreciação a que se refere o
n.o 2 do artigo 39.o
5 — A intenção de renovação é comunicada ao interessado até 90 dias antes do termo do prazo do contrato,
devendo este comunicar a sua intenção até 30 dias antes
do termo do mesmo prazo.
6 — A prorrogação do prazo máximo de cinco anos
referido no n.o 3 só pode ser autorizada, para além
da situação prevista no n.o 10 do presente artigo, desde
que o contratado faça prova de que requereu a prestação
das provas de doutoramento.
7 — Os estagiários de investigação que obtenham, na
vigência do respectivo contrato, o grau de mestre são
contratados como assistentes de investigação, produzindo o novo contrato efeitos à data da obtenção do
referido grau, não podendo, em qualquer caso, com
excepção do disposto no número anterior, o somatório
dos períodos de contratação como estagiário de investigação e assistente de investigação ultrapassar o prazo
máximo de cinco anos referido no n.o 3
8 — Sempre que os estagiários de investigação e os
assistentes de investigação obtenham o grau de doutor,
até ao termo do período a que se refere o n.o 3, e
desde que, naquela qualidade, tenham exercido a sua
actividade na instituição por um período mínimo de três
anos, deve a instituição abrir concurso documental, no
prazo de um mês contado da data da obtenção do doutoramento, para provimento na categoria de investigador auxiliar.
9 — Ao concurso referido no número anterior é candidato único o estagiário de investigação ou assistente
de investigação que reúna as condições a que alude o
mesmo número, o qual, sendo aprovado, é provido em
lugar supranumerário, caso não haja vaga no quadro
da instituição.
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10 — Obtido o doutoramento, e sempre que tal se
revele necessário em função do estabelecido no número
anterior, o contrato é prorrogado até ao provimento
como investigador auxiliar.
11 — O pessoal investigador abrangido pelo presente
artigo considera-se sempre provido por urgente conveniência de serviço, tendo direito a ser abonado das
correspondentes remunerações desde o dia da entrada
em efectivo exercício de funções.
12 — Os investigadores convidados, os assistentes de
investigação e os estagiários de investigação podem exercer as suas funções, tanto em regime de dedicação exclusiva, como em regime de tempo integral, sem prejuízo
do disposto no n.o 3 do artigo 51.o
Artigo 45.o
Contratos administrativos de provimento

1 — O vínculo constitutivo da relação de emprego
público dos investigadores convidados, dos assistentes
de investigação e dos estagiários de investigação, que
não sejam funcionários de nomeação definitiva, é o contrato administrativo de provimento.
2 — A celebração dos contratos referidos no número
anterior não depende de qualquer processo de selecção,
no caso dos investigadores convidados, atento o disposto
no n.o 2 do artigo 36.o
3 — Os contratos administrativos de provimento são
celebrados de harmonia com as necessidades de investigação e pelas efectivas disponibilidades das dotações
para pessoal por força de verbas especialmente inscritas,
não podendo o número máximo de investigadores convidados, assistentes de investigação e estagiários de
investigação ultrapassar, em relação ao número de pessoal pertencente à carreira de investigação em efectividade de funções na instituição:
a) Em mais de 10 %, no caso dos investigadores
convidados;
b) Em mais de 15 %, no total dos restantes casos.
Artigo 46.o
Regularização dos processos de provimento

1 — O pessoal de investigação a que se refere o artigo
anterior dispõe do prazo de 90 dias, a contar da data
da entrada em exercício efectivo de funções, para apresentar os documentos necessários à regularização dos
processos de provimento respectivos.
2 — A não apresentação da documentação exigida
até ao termo do prazo, quando desacompanhada da
invocação de motivo ponderoso que o justifique, constitui fundamento para rescisão do contrato.
Artigo 47.o
Cessação do vínculo contratual

1 — Os contratos contemplados na presente secção
cessam em razão:
a) Da denúncia de qualquer das partes contratantes;
b) De rescisão pelo contratado;
c) De mútuo acordo, a todo o tempo;
d) De condenação em pena disciplinar de natureza
expulsiva;

e) De ocorrência de qualquer outro facto extintivo
da relação jurídica de emprego público.
2 — A denúncia e a rescisão dependem da apresentação de pré-aviso com a antecedência mínima de
60 dias, salvo nos casos em que a cessação do contrato
tenha como causa a nomeação do contratado.
3 — Por acordo das partes pode, porém, prescindir-se
do prazo do pré-aviso referido no número anterior.
4 — Ao contratado que não cumpra, total ou parcialmente, o prazo de pré-aviso estabelecido no número
anterior pode ser exigido, a título de indemnização, o
valor da remuneração base correspondente ao período
em falta.
CAPÍTULO V
Da prestação das funções de investigação
SECÇÃO I
Das disposições gerais

Artigo 48.o
Âmbito das funções de investigação

As funções de investigação compreendem o exercício
da actividade exigível a cada categoria, de acordo com
o regime nos termos do qual a sua prestação se efectua.
Artigo 49.o
Serviço prestado noutras funções públicas

1 — É equiparado, para todos os efeitos, ao efectivo
exercício de funções o serviço prestado pelo pessoal
investigador em qualquer das seguintes situações:
a) Presidente da República, membro do Governo
da República ou dos Governos Regionais e
deputado à Assembleia da República ou às
Assembleias Regionais;
b) Juiz do Tribunal Constitucional;
c) Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e do
Supremo Tribunal Administrativo;
d) Procurador-Geral da República e vogal do Conselho Consultivo da Procuradoria-Geral da
República;
e) Provedor de Justiça e provedor-adjunto;
f) Director-geral, subdirector-geral, inspector-geral e subinspector-geral ou equiparados;
g) Presidente, vice-presidente, ou cargos equiparados, de laboratórios do Estado, de outras instituições públicas de investigação e de instituições particulares de investigação;
h) Assessor do gabinete dos juízes do Tribunal
Constitucional;
i) Chefe, adjunto ou equiparado, de gabinetes dos
titulares dos órgãos de soberania;
j) Chefe ou membro do gabinete do Procurador-Geral da República;
l) Desempenho de funções diplomáticas eventuais;
m) Exercício de funções em organizações internacionais de que Portugal seja membro;
n) Docência ou investigação no estrangeiro em
missão oficial ou com autorização do membro
do Governo da tutela;
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o) Funções directivas em institutos de investigação
estrangeiros;
p) Funções em órgãos de governo ou de gestão
de instituições de ensino superior universitário
ou politécnico, tanto na qualidade de presidente
do instituto como nas de director ou presidente
do conselho directivo de escola, quando em
comissão de serviço, requisição, destacamento
ou quando em missão oficial ou com autorização
do membro do Governo responsável pela coordenação da política científica e tecnológica e
do ministro da tutela;
q) Presidente de câmara municipal ou vereador a
tempo inteiro;
r) Governador civil e vice-governador civil;
s) Funções dirigentes sindicais a tempo inteiro;
t) Desempenho de outras funções, dentro ou fora
do País, que, por despacho ministerial, sejam
reconhecidas de interesse público.
2 — O tempo de serviço prestado nas situações constantes do número anterior suspende, na falta de requerimento dos interessados em contrário, a contagem dos
prazos de apresentação dos relatórios curriculares referidos nos artigos 39.o e 41.o e a duração dos vínculos
contratuais do pessoal investigador especialmente contratado.
3 — O pessoal investigador pode, no termo do exercício das funções mencionadas no n.o 1, solicitar a dispensa da prestação de serviço prevista no artigo 54.o
do presente diploma, por período até um ano, para efeitos de actualização científica e técnica.
Artigo 50.o
Exercício de funções dirigentes

Durante o exercício de funções dirigentes o pessoal
investigador fica dispensado das obrigações previstas no
n.o 1 do artigo 41.o
SECÇÃO II
Dos regimes de prestação de serviço

Artigo 51.o
Regimes de prestação de serviço

1 — O pessoal investigador exerce as suas funções
em regime de dedicação exclusiva ou em regime de
tempo integral.
2 — É facultada ao pessoal referido no número anterior a possibilidade de optar pelo exercício de funções
num dos regimes previstos, bem como a passagem de
um para outro desses regimes, implicando esta um
período mínimo de permanência de um ano no regime
para o qual se transita.
3 — Ao pessoal investigador especialmente contratado pode ser permitido o exercício de funções em
regime de tempo parcial.

cício de profissão liberal, sem prejuízo do disposto no
número seguinte.
2 — Não prejudica o exercício de funções em regime
de dedicação exclusiva a percepção de remunerações
decorrentes de:
a) Direitos de autor;
b) Direitos de propriedade industrial;
c) Realização de conferências e palestras, cursos
de formação profissional de curta duração e
outras actividades análogas;
d) Ajudas de custo;
e) Despesas de deslocação;
f) Elaboração de estudos ou pareceres mandados
executar por despacho do membro do Governo
responsável pela coordenação da política científica e tecnológica, do membro do Governo com
tutela sobre o sector da educação ou do membro
do Governo da tutela ou, ainda, no âmbito de
comissões constituídas por nomeação daqueles;
g) Desempenho de funções em órgãos da instituição a que esteja vinculado;
h) Participação em órgãos consultivos de instituição estranha àquela a que pertença, desde que
com a anuência prévia desta última;
i) Participação em júris de concurso, exames ou
avaliações estranhos à instituição a que esteja
vinculado;
j) Participação em júris e comissões de avaliação
e emissão de pareceres solicitados por organismos nacionais ou estrangeiros;
k) Prestação de serviço docente em estabelecimento de ensino superior quando, com autorização prévia da instituição a que esteja vinculado, se realize sem prejuízo do exercício de
funções durante o período normal de serviço
e não exceda, em média anual, um total de quatro horas semanais de actividade lectiva;
l) Actividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a instituição a que pertence e outras
entidades públicas ou privadas, nacionais,
estrangeiras ou internacionais, quer no âmbito
de projectos subsidiados por qualquer dessas
entidades, desde que se trate de actividades da
responsabilidade da instituição e que os encargos com as correspondentes remunerações
sejam satisfeitos através de receitas provenientes dos referidos contratos ou subsídios, nos termos do regulamento aprovado pela própria
instituição.
Artigo 53.o
Regime de tempo integral

1 — Entende-se por regime de tempo integral aquele
que corresponde à duração semanal do trabalho fixada
para as carreiras do grupo de pessoal técnico superior
da Administração Pública.
2 — A duração do trabalho a que se refere o número
anterior compreende o exercício de todas as funções
enunciadas no capítulo II do presente diploma.

Artigo 52.o
Regime de dedicação exclusiva

1 — Os investigadores em regime de dedicação exclusiva não podem exercer qualquer outra função ou actividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exer-

Artigo 54.o
Dispensa de prestação de serviço na instituição de origem

1 — Os investigadores podem, sem perda de qualquer
dos seus direitos, solicitar dispensa de serviço na ins-
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tituição onde estiverem providos, por um ano, no termo
de cada sexénio de serviço, a fim de realizarem actividades de investigação e desenvolverem outras tarefas
de valorização pessoal e interesse público noutras instituições nacionais ou estrangeiras, bem como desempenharem funções docentes em instituição de ensino
público, ou, ainda, por motivos de actualização científica
e técnica.
2 — Quando não houver prejuízo para a instituição
a que pertencem, podem gozar a dispensa do serviço
prevista no número anterior em períodos de seis meses
por cada triénio de serviço.
3 — As dispensas previstas nos números anteriores
dependem de requerimento do interessado, parecer
favorável do conselho científico e despacho de deferimento do dirigente máximo da instituição.
4 — Os resultados do labor desenvolvido são apresentados ao conselho científico nos seis meses imediatos
ao do gozo da dispensa, sob pena de reposição dos vencimentos auferidos durante a dispensa.
5 — O direito previsto nos números anteriores só
pode ser exercitado um ano após a entrada em vigor
do presente diploma.
Artigo 55.o
Bolsas de estudo e equiparação a bolseiro

O pessoal investigador em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral pode candidatar-se à obtenção
de bolsas de estudo, no País ou no estrangeiro, e ser
equiparado a bolseiro.
Artigo 56.o
Acumulações

1 — Ao pessoal da carreira de investigação aplica-se
o regime de acumulação de funções aplicável aos funcionários e agentes da Administração Pública.
2 — A acumulação de funções de investigação com
quaisquer outras funções, públicas ou privadas, depende
da inexistência de conflito de interesses entre a função
principal e a função acumulada.
3 — O exercício de funções em regime de acumulação
depende de declaração do interessado no sentido estabelecido no número anterior.
SECÇÃO III
Do regime retributivo

Artigo 57.o
Remuneração
o

respectivas remunerações base, durante o 1.o ano de
contrato, podendo, contudo, o incumprimento das obrigações contratuais determinar a devolução, total ou parcial, do subsídio de residência entretanto recebido.
Artigo 58.o
Férias, faltas e licenças

Ao pessoal investigador aplica-se o regime de férias,
faltas e licenças aplicável aos funcionários e agentes da
Administração Pública.
SECÇÃO IV
Dos direitos de propriedade industrial

Artigo 59.o
Direitos de propriedade industrial

1 — As invenções, os desenhos e os modelos, feitos
ou criados pelo pessoal investigador no desempenho
de sua actividade pública, são propriedade daqueles e
da instituição na qual prestam funções, sendo o pedido
de registo dos direitos de propriedade industrial feito
a favor do inventor individual ou da equipa inventora
e da instituição.
2 — A concessão de licenças de exploração ou a venda
dos direitos de propriedade industrial referidos no
número anterior não dependem do acordo prévio do
inventor individual ou da equipa inventora, consoante
os casos.
3 — Os lucros ou royalties resultantes da exploração
de invenção patenteada, de desenhos ou modelos protegidos e, ainda, os lucros resultantes de concessão de
licenças de exploração ou de venda de patentes, de desenhos ou modelos são distribuídos, em partes iguais, pelo
inventor ou pela equipa inventora e pela instituição referida no n.o 1.
4 — Os direitos conferidos ao inventor neste artigo
não podem ser objecto de renúncia antecipada.
5 — O não cumprimento das obrigações previstas por
parte do inventor individual, da equipa inventora ou
da instituição de investigação acarreta a perda dos direitos que, respectivamente, lhes são reconhecidos neste
artigo.
6 — O disposto nos números anteriores não é aplicável aos direitos de propriedade industrial gerado no
decurso de investigação sob contrato com entidades terceiras sempre que os respectivos contratos estipulem
de modo diverso.
SECÇÃO V

o

1 — O anexo n. 3 ao Decreto-Lei n. 408/89, de 18
de Novembro, alterado pelo Decreto-Lei n.o 76/96, de
18 de Junho, é substituído pelo anexo n.o 1 ao presente
diploma, que dele faz parte integrante.
2 — São contemplados em diploma próprios os suplementos auferidos pelo exercício de funções de gestão.
3 — Há ainda lugar ao pagamento de suplementos
às individualidades com domicílio permanente no
estrangeiro que forem contratadas como investigadores
convidados, a título de compensação integral do custo
das passagens de chegada e de regresso e a título de
subsídio de residência, de montante igual a 30 % das

Antiguidade e aposentação

Artigo 60.o
Antiguidade

1 — Para efeitos de precedência, a antiguidade dos
investigadores conta-se a partir da data da posse, na
instituição, na respectiva categoria.
2 — No caso de a posse de dois ou mais investigadores
ter ocorrido no mesmo dia, a precedência é determinada
pela antiguidade do exercício de funções na instituição.
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Artigo 61.o
Aposentação

1 — O pessoal de investigação tem direito a aposentação nos termos da lei geral.
2 — Os investigadores aposentados podem participar,
a título excepcional, em júris de concursos ou provas
de natureza académica, leccionar disciplinas não incluídas nos planos de estudos obrigatórios e prosseguir trabalhos de investigação ou de direcção de publicações.
3 — Pelo desempenho das funções identificadas no
número anterior pode ser atribuído, por reunião ou sessão, um abono, de montante a fixar por despacho conjunto do Ministro das Finanças, do membro do Governo
que tiver a seu cargo a coordenação da política científica
e tecnológica, do membro do Governo da tutela e do
membro do Governo que tiver a seu cargo a Administração Pública, aos investigadores aposentados.
CAPÍTULO VI
Das disposições finais e transitórias

mente mantidas em vigor, ao conselho responsável pelas
actividades de formação (CRAF) consideram-se feitas
ao conselho científico da respectiva instituição.
Artigo 63.o
Procedimentos pendentes

Até integral conclusão, permanecem regulados pela
legislação vigente e aplicável ao tempo do seu início
os procedimentos em curso em matéria de concursos
para recrutamento de investigadores auxiliares, principais e coordenadores.
Artigo 64.o
Habilitação para o exercício de funções de coordenação científica

Consideram-se, para todos os efeitos legais, como possuindo o título de habilitado para o exercício de funções
de coordenação científica os indivíduos que tenham sido
aprovados em mérito absoluto nos concursos de provas
públicas para a categoria de investigador-coordenador
previstas no n.o 1 do artigo 18.o do Decreto-Lei
n.o 219/92, de 15 de Outubro.

Artigo 62.o
Regime transitório

1 — É mantido em vigor o regime previsto no Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro, no que concerne
ao modo de progressão na carreira, ao sistema de provas
de acesso e sua apreciação, às regras sobre constituição
de júris e formas de provimento, relativamente aos estagiários de investigação e assistentes de investigação que
se encontrem contratados ou providos numa dessas categorias à data da entrada em vigor do presente diploma
e, ainda, relativamente ao pessoal abrangido pelo âmbito
de aplicação dos Decretos-Leis n.os 81-A/96, de 21 de
Junho, e 195/97, de 31 de Julho.
2 — Os actuais investigadores-coordenadores, investigadores principais e investigadores auxiliares mantêm
a categoria e os lugares em que têm provimento, permanecendo também imodificada a natureza, definitiva
ou provisória, do mesmo, sendo aplicável à nomeação
definitiva dos investigadores-coordenadores, investigadores principais e investigadores auxiliares, provisoriamente nomeados, o regime previsto no n.o 2 do artigo 13.o do Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro.
3 — O n.o 4 do artigo 12.o do Decreto-Lei n.o 219/92,
de 15 de Outubro, passa a ter a seguinte redacção:
«Artigo 12.o
Provimento dos assistentes de investigação

1—..........................................
2—..........................................
3—..........................................
4 — Obtida a aprovação nas provas mencionadas no
n.o 2 do artigo 17.o ou obtido o doutoramento em área
científica adequada, os assistentes de investigação são
imediatamente providos na categoria de investigador
auxiliar, ficando providos em lugares supranumerários,
caso não haja lugar no quadro.»
4 — Todas as referências feitas, nas disposições do
Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro, transitoria-

Artigo 65.o
Das áreas científicas

1 — As áreas científicas são definidas por grandes
áreas de actividade.
2 — A definição das áreas científicas de cada instituição é feita por despacho conjunto do membro do
Governo responsável pela coordenação da política científica e tecnológica e do membro do governo da tutela
da instituição, sob proposta do dirigente máximo, ouvido
o respectivo conselho científico.
3 — Os despachos conjuntos referidos no número
anterior são publicados no prazo de 45 dias úteis após
a entrada em vigor do presente diploma e deverão ser
revistos trienalmente.
4 — A aplicação do disposto no n.o 2 às estruturas
de investigação integradas em estabelecimentos de
ensino superior público universitário e politécnico faz-se
nos termos dos respectivos estatutos, com respeito pelo
princípio da autonomia universitária e pela legislação
em vigor sobre o sistema de ensino superior.
5 — Para efeitos de candidatura aos concursos para
recrutamento de investigadores auxiliares, principais e
coordenadores, os conselhos científicos podem, a requerimento dos interessados, considerar a habilitação detida
como habilitação em área científica afim daquela para
que é aberto o concurso ou o tempo de serviço prestado
em determinada área científica como tendo sido prestado em área científica afim daquela para que é aberto
o concurso.
Artigo 66.o
Do descongelamento de admissões

Visando-se uma crescente qualificação dos recursos
humanos, em prol do reforço das instituições científicas
e da valorização e dignificação da actividade científica
e tecnológica, aplica-se, ao ingresso na carreira de investigação científica e à contratação de investigadores convidados, nos termos do artigo 36.o, de assistentes de
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investigação, nos termos da alínea b) do n.o 1 do
artigo 37.o, e de estagiários de investigação, nos termos
da alínea a) do n.o 1 do mesmo artigo 37.o, o disposto
no artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 192/85, de 24 de Junho,
para as carreiras docentes do ensino superior universitário e politécnico.
Artigo 67.o
Atribuição do grau de doutor

As instituições referidas no artigo 2.o do presente
diploma podem estabelecer acordos ou convénios com
estabelecimentos de ensino superior universitário por
forma que as provas de acesso previstas no Decreto-Lei
n.o 219/92, de 15 de Outubro, dêem lugar à atribuição
do grau de doutor.

Artigo 70.o
Norma revogatória

1 — É revogado o Estatuto da Carreira de Investigação Científica, aprovado pelo Decreto-Lei n.o 219/92,
de 15 de Outubro, sem prejuízo da transitória manutenção em vigor do artigo 2.o, dos n.os 1 e 2 do artigo 3.o,
do artigo 6.o, da parte inicial das alíneas b) e c) e da
alínea d) do n.o 2 do artigo 10.o e dos artigos 11.o a
21.o, por força do estatuído no artigo 62.o
2 — É revogado o Decreto-Lei n.o 365/86, de 31 de
Outubro, sem prejuízo da sua aplicação aos investigadores visitantes actualmente abrangidos pelo seu âmbito
de aplicação, nomeadamente no que concerne à renovação contratual.
Artigo 71.o

Artigo 68.o

Entrada em vigor

Especialistas e investigadores

O presente diploma entra em vigor no dia 1 do mês
seguinte àquele em que for publicado.

1 — O pessoal investigador detentor das categorias
de especialista e de investigador mantém o vínculo actual
e o vencimento correspondente ao índice 405 da escala
salarial do regime geral, sendo equiparados, para os
demais efeitos legais, nomeadamente acesso à categoria
de investigador auxiliar, à categoria de assistente de
investigação.
2 — O pessoal integrado nas categorias referidas no
número anterior tem direito a optar pelo regime de
dedicação exclusiva, nos termos deste diploma, o que
lhe dará direito a um vencimento correspondente ao
índice 560 da escala salarial do regime geral.
3 — Os lugares das categorias referidas nos números
anteriores extinguir-se-ão à medida que vagarem.
Artigo 69.o
Do conselho científico

1 — Até à entrada em vigor do diploma que aprova
o regime jurídico das instituições de investigação, essas
instituições passam a possuir obrigatoriamente um conselho científico, com a composição e as competências
constantes dos números seguintes.
2 — O conselho científico é constituído por todos os
que, a qualquer título, incluindo o de bolseiro, quer
sejam cidadãos nacionais ou estrangeiros, exerçam actividade na instituição, desde que estejam habilitados com
o grau de doutor ou equivalente, tenham obtido aprovação nas provas a que se refere o n.o 2 do artigo 17.o
do Decreto-Lei n.o 219/92, de 15 de Outubro, ou, ainda,
os que, não possuindo qualquer dessas qualificações,
integrem a carreira de investigação em categoria igual
ou superior à de investigador auxiliar ou a carreira
docente universitária em categoria igual ou superior à
de professor auxiliar.
3 — Compete ao conselho científico aprovar o seu
regulamento interno.
4 — A lei orgânica da instituição ou o regulamento
interno do conselho científico devem assegurar que este
órgão funcione de forma eficiente, podendo, em atenção
ao número de membros que o compõem, prever-se,
designadamente, o seu funcionamento em secções ou
a existência de uma comissão coordenadora do conselho
científico.

Visto e aprovado em Conselho de Ministros de 30
de Dezembro de 1998. — António Manuel de Oliveira
Guterres — José Veiga Simão — António Luciano
Pacheco de Sousa Franco — Jorge Paulo Sacadura
Almeida Coelho — João Cardona Gomes Cravinho —
Joaquim Augusto Nunes de Pina Moura — Luís Manuel
Capoulas Santos — Eduardo Carrega Marçal Grilo —
Maria de Belém Roseira Martins Coelho Henriques
Pina — Elisa Maria da Costa Guimarães Ferreira — José
Mariano Rebelo Pires Gago.
Promulgado em 24 de Março de 1999.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendado em 31 de Março de 1999.
O Primeiro-Ministro, António Manuel de Oliveira
Guterres.
ANEXO N.o 1
Escalões
1

2

3

4

Investigador-coordenador . . .

285

300

310

330

Investigador principal com
habilitação ou agregação

245

255

265

285

Investigador principal . . . . .
Investigador auxiliar com
habilitação ou agregação

220

230

250

260

245

Investigador auxiliar . . . . . . .

195

210

230

Assistente de investigação . . .

135

140

150

Estagiário de investigação . . .

100

110

Decreto-Lei n.o 125/99
de 20 de Abril

O Programa do Governo erigiu o reforço das instituições científicas e a valorização da actividade de

Regulamento n.º 456/2009, para os cargos de direção intermédia da
Universidade do Porto
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UNIVERSIDADE DOS AÇORES

Despacho n.º 25647/2009
Nos termos do disposto no artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 283/83, de
21 de Junho, nomeio, para deliberar sobre o pedido de equivalência ao
grau de doutor, requerido pelo mestre João Carlos Aguiar Teixeira, o
seguinte júri:
Presidente: Reitor da Universidade dos Açores.
Vogais:
Doutor Mário José Amaral Fortuna, professor catedrático da Universidade dos Açores;
Doutor Paulo José Jubilado Soares de Pinho, professor associado da
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Gualter Manuel Medeiros do Couto, professor auxiliar da
Universidade dos Açores.
17 de Novembro de 2009. — O Vice-Reitor, José Luís Brandão da
Luz.
202596612

UNIVERSIDADE DO ALGARVE
Despacho (extracto) n.º 25648/2009
Por despacho de 09-11-2009, do Reitor da Universidade do Algarve:
Nos termos do artigo 45.º do Estatuto da Carreira Docente Universitária, são designados para constituírem o júri de concurso para provimento de dois lugares de Professor Catedrático, grupo de Métodos
Quantitativos Aplicados à Economia e à Gestão, do mapa do pessoal
docente da Universidade do Algarve, aberto pelo Edital n.º 189/2006,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 70, de 07 de Abril, os
seguintes professores:
Presidente:
Reitor da Universidade do Algarve
Vogais:
Doutor Fernando Manuel Fialho Rosado, Professor Catedrático da
Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa;
Doutor Elísio Fernando Moreira Brandão, Professor Catedrático da
Faculdade de Economia da Universidade do Porto;
Doutor Carlos Alberto da Silva Ribeiro, Professor Catedrático do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa;
Doutor João Martins Ferreira do Amaral, Professor Catedrático do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa;
Doutora Margarida Maria Gonçalves Vaz Pato, Professora Catedrática
do Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica
de Lisboa;
Doutor José António Ferreira Machado, Professor Catedrático da
Faculdade de Economia da Universidade Nova de Lisboa;
Doutor Adriano Lopes Gomes Pimpão, Professor Catedrático da
Universidade do Algarve;
Doutor João Albino Matos da Silva, Professor Catedrático da Universidade do Algarve;
Doutor António Manuel Alhinho Covas, Professor Catedrático da
Universidade do Algarve;
Doutor João Pinto Guerreiro, Professor Catedrático da Universidade
do Algarve;
Doutora Maria Manuela Martins Pinheiro de Magalhães Hill, Professora Catedrática do Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da
Empresa;
Doutor Manuel Alberto Martins Ferreira, Professor Catedrático do
Instituto Superior de Ciências do Trabalho e da Empresa.
16 de Novembro de 2009. — A Directora de Serviços de Recursos
Humanos, Mariana Farrusco.
202590723

trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado, como Técnico
Superior, Posição 6, Nível 31, do referido mapa de Pessoal.
(Não carece de verificação prévia do Tribunal de Contas)
17 de Novembro de 2009. — O Vice-Reitor, António Gomes Martins.
202595398

UNIVERSIDADE DE ÉVORA
Serviços Académicos
Aviso n.º 21153/2009
Por despacho de 20-10-2009 do Director da Escola de Ciências Sociais
da Universidade de Évora:
Constituído, nos termos do n.º 1 do artigo 12.º do Regulamento da
Atribuição do Grau de Doutor pela Universidade de Évora, pela forma
seguinte, o júri das provas de doutoramento em Economia, requeridas
por Gertrudes das Dores Lopes Saúde Guerreiro:
Presidente — Director da Escola de Ciências Sociais da Universidade
de Évora.
Vogais:
Doutor João Martins Ferreira do Amaral, professor catedrático do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa.
Doutor José Joaquim Dinis Reis, professor catedrático da Faculdade
de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutora Maria Aurora Murcho Galego, professora associada da Escola
de Ciências Sociais da Universidade de Évora.
Doutor Carlos Alberto Farinha Rodrigues, professor auxiliar do
Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade Técnica de
Lisboa.
Doutor Elias Soukiazis, professor auxiliar com agregação da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra.
Doutor Paulo Alexandre Neves Martinho Neto, professor auxiliar com
agregação da Escola de Ciências Sociais da Universidade de Évora.
16 de Novembro de 2009. — A Directora dos Serviços Académicos,
Margarida Cabral.
202590553

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Regulamento n.º 456/2009
Por despacho de 12 de Novembro de 2009, do Reitor da Universidade
do Porto, foi aprovado o novo regulamento para os cargos de direcção
intermédia:
Regulamento para os cargos de direcção intermédia
da Universidade do Porto
Artigo 1.º
Objecto e âmbito
O presente regulamento estabelece os níveis de direcção intermédia
da Universidade do Porto e respectivas funções, competências, formas
de recrutamento e selecção, regime do contrato e estatuto remuneratório,
sendo aplicável a todas as entidades constitutivas da Universidade do
Porto previstas nos seus Estatutos.
Artigo 2.º
Cargos de direcção intermédia

UNIVERSIDADE DE COIMBRA
Despacho (extracto) n.º 25649/2009
Por despacho de 06-03-2009 do Vice-Reitor da Universidade de Coimbra, proferido por delegação de competências (DR. 2.ª série, n.º 81, de 26
de Abril de 2007): Foi o Licenciado Afonso Baptista de Matos, Técnico
Superior, Posição 4, Nível 23, do mapa de Pessoal, dos Serviços da Estrutura Central desta Universidade, contratado em regime de contrato de

1 — São cargos de direcção intermédia os que nos termos dos estatutos
e regulamentos orgânicos das entidades constitutivas da Universidade
do Porto correspondam a funções de direcção, gestão, coordenação e
controlo de serviços ou unidades funcionais, com níveis de autonomia,
responsabilidade e dimensão apropriada.
2 — Na Universidade do Porto, os cargos de direcção intermédia
qualificam-se em:
a) Direcção intermédia de 1.º grau;
b) Direcção intermédia de 2.º grau;
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c) Direcção intermédia de 3.º grau;
d) Direcção intermédia de 4.º grau.
Artigo 3.º
Missão
É missão dos dirigentes intermédios garantir o desenvolvimento das
atribuições cometidas à unidade funcional que dirigem, assegurando
o seu bom desempenho, através da optimização de recursos humanos
materiais e financeiros e promovendo a satisfação dos destinatários
da sua actividade, de acordo com os objectivos da Universidade e as
determinações recebidas dos respectivos órgãos de governo ou de
gestão.
Artigo 4.º
Princípios gerais de ética
Os titulares de cargos dirigentes devem observar os valores e princípios fundamentais previstos na lei e nos Estatutos da Universidade
do Porto, designadamente os da legalidade, justiça e imparcialidade,
competência responsabilidade, transparência e boa-fé, de modo a
assegurar o respeito e a confiança da comunidade académica e dos
cidadãos em geral.
Artigo 5.º
Princípios de gestão
1 — Os titulares de cargos de direcção intermédia devem promover uma gestão orientada para resultados, de acordo com os
objectivos anuais a atingir e as funções definidas, prevendo os
recursos a utilizar e avaliando sistematicamente os resultados da
actividade.
2 — A actuação dos titulares de cargos de direcção deve ser orientada
por critérios de qualidade, eficácia e eficiência, simplificação de procedimentos, cooperação e comunicação eficaz bem como de aproximação
aos destinatários da sua actividade.
3 — A actuação dos dirigentes intermédios deve ser promotora da
motivação e empenho dos seus colaboradores bem como da boa imagem da Universidade, identificando necessidades de desenvolvimento
pessoal e profissional e promovendo acções de valorização e formação
compatíveis com a melhoria das competências dos trabalhadores e o
desempenho dos serviços.
Artigo 6.º
Funções dos dirigentes intermédios.
Aos graus de direcção intermédia definidos no artigo n.º 2 correspondem as seguintes funções:
a) Os titulares de cargos de direcção intermédia de 1.º grau
dirigem áreas de actividade abrangentes que determinem a assunção de responsabilidades cíveis, criminais, e ou disciplinares
pelos próprios dirigentes ou que tenham uma grande interacção,
sobretudo, externa à U. Porto, com influência directa no prestígio e imagem da Universidade e que pela sua dimensão ou muito
elevado grau de responsabilidade exigido justifique este grau de
direcção intermédia;
b) Os titulares de cargos de direcção intermédia de 2.º grau coadjuvam um titular de direcção intermédia de 1.º grau da mesma área, se
existir, ou dirigem unidades funcionais que determinem directamente
a assunção de responsabilidades criminais, cíveis e ou disciplinares
por seus superiores hierárquicos ou que tenham uma interacção com
o exterior da unidade que dirigem com influência directa no prestígio e imagem da Universidade e que pela sua dimensão ou elevado
grau de responsabilidade exigido justifique este grau de direcção
intermédia;
c) Os titulares de cargos de direcção intermédia de 3.º grau coadjuvam
o titular de direcção intermédia de 2.º grau de que dependam hierarquicamente, se existir, ou coordenam as actividades e gerem os recursos
de uma unidade funcional, com uma missão concretamente definida
para a prossecução da qual se demonstre indispensável a existência
deste nível de direcção;
d) Aos titulares de cargos de direcção intermédia de 4.º grau compete
liderar uma equipa constituída especificamente para executar uma actividade cuja duração não exceda três anos.
Artigo 7.º
Competências dos dirigentes intermédios
Os dirigentes intermédios têm as competências que forem acordadas
contratualmente, proporcionadas à função que vão desempenhar.

Artigo 8.º
Recrutamento para os cargos de direcção intermédia
1 — Os titulares dos cargos de direcção intermédia são escolhidos de
entre os trabalhadores da U. Porto ou recrutados no exterior nos termos
do artigo 9.º, de entre quem seja dotado de competência técnica e aptidão
para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo e que
reúna, cumulativamente, os seguintes requisitos:
Direcção intermédia de grau 1 e 2:
a) No mínimo, formação superior graduada de licenciatura pré-Bolonha, de segundo ciclo ou de mestrado integrado pós-Bolonha;
b) Seis ou quatro anos de experiência profissional em funções para
que seja exigível a formação referida na alínea a), consoante se trate de
cargos de direcção intermédia de 1.º ou 2.º grau, respectivamente.
Direcção intermédia de grau 3 e de grau 4:
a) No mínimo, formação superior graduada de licenciatura pré-Bolonha ou de segundo ciclo ou mestrado integrado pós-Bolonha;
b) Dois anos de experiência profissional em funções para que seja
exigível a formação referida na alínea anterior.;
2 — Em casos excepcionais, sem prejuízo do disposto nos dois números anteriores, o recrutamento para os cargos de direcção intermédia
de qualquer grau pode ser alargado a quem não seja possuidor da formação referida nas alíneas a) do número anterior, mas seja detentor de
um curriculum profissional excepcional, em particular no desempenho
de cargos de direcção;
3 — A proposta e contratação dos cargos dirigentes é feita de acordo
com o quadro de competências previstas no regulamento orgânico da
entidade constitutiva da Universidade do Porto em questão e tendo em
atenção as disponibilidades orçamentais.
Artigo 9.º
Selecção e contratação dos dirigentes intermédios
1 — A selecção dos titulares de cargos dirigentes intermédios é feita
através de processo adequado de recrutamento, conforme especificado
no regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não
docente e não investigador, sendo precedida de simples divulgação na
página da Universidade do Porto (www.up.pt) e, eventualmente, em
outros órgãos de imprensa nacional, se tal se revelar adequado para o
universo de recrutamento a atingir.
2 — A publicitação referida no n.º anterior deve indicar, nomeadamente, a área de actuação, as funções a executar, a formação académica
e a experiência profissional requeridas.
3 — A selecção deverá recair no candidato que melhor corresponda
ao perfil pretendido.
Artigo 10.º
Regime de contrato de trabalho dos dirigentes intermédios
1 — Os titulares de cargos de direcção intermédia são contratados em
regime de contrato de trabalho em comissão de serviço, pelo período de
três anos, renovável por iguais períodos de tempo.
2 — No caso de admissão de um dirigente na sequência de um processo de recrutamento externo, podem ser acordados os termos da sua
integração como trabalhador da U. Porto no fim da respectiva comissão
de serviço caso seja do interesse das partes.
3 — O contrato para exercício de cargo de dirigente intermédio, em
comissão de serviço, está sujeito a forma escrita e deve conter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;
b) Indicação do cargo a desempenhar, com menção expressa do regime
de comissão de serviço;
c) As competências que vai exercer;
d) No caso de trabalhador da Universidade do Porto, a actividade
que exerce, bem como, sendo diversa, a que vai exercer após cessar
a comissão;
e) No caso de trabalhador admitido em regime de comissão de serviço
que se preveja permanecer na Universidade do Porto, a actividade que
vai exercer após cessar a comissão.
4 — No caso dos trabalhadores da Universidade do Porto, o tempo
de serviço prestado como dirigente intermédio conta para todos os
efeitos como se tivesse sido prestado na categoria de que o trabalhador
é titular.
5 — A renovação da contratação em comissão de serviço depende de
apreciação positiva do trabalho realizado e das classificações obtidas nas
avaliações de desempenho, devendo ser comunicada aos interessados
até 60 dias antes do seu termo, cessando a mesma no final do respectivo
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período, se não tiver sido manifestada expressamente a intenção de a
renovar.
6 — Em caso de não renovação do contrato em comissão de serviço,
as funções são asseguradas em regime de gestão corrente até à nomeação
de novo titular, não podendo exceder o prazo máximo de 90 dias.

que lhe deu origem terminando as respectivas comissões no seu termo,
podendo vir a ser contratados ao abrigo do presente regulamento.

Artigo 11.º

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.

Cessação do contrato de trabalho dos dirigentes intermédios
1 — Qualquer das partes pode pôr termo à comissão de serviço,
mediante aviso prévio por escrito, com antecedência mínima de 30 ou
60 dias, consoante aquela tenha durado, respectivamente, até dois anos
ou período superior.
2 — A falta de aviso prévio não obsta à cessação da comissão de
serviço, constituindo a parte faltosa na obrigação de indemnizar a contraparte nos termos do artigo 401.º do código do trabalho.
Artigo 12.º
Efeitos da cessação da comissão de serviço
1 — Cessando a comissão de serviço, o trabalhador tem direito:
a) Caso se mantenha ao serviço da Universidade do Porto, a exercer a actividade desempenhada antes da comissão de serviço, ou a
correspondente à categoria a que tenha sido promovido ou, ainda, a
actividade prevista no acordo a que se refere a alínea d) ou e) do n.º 3
do artigo 10.º;
b) A resolver o contrato de trabalho nos 30 dias seguintes à decisão
do empregador que ponha termo à comissão de serviço, com direito
a indemnização calculada nos termos do artigo 366.º do código do
trabalho;
c) Tendo sido admitido para trabalhar como dirigente intermédio com
contrato de trabalho em comissão de serviço e esta cesse por iniciativa
do empregador que não corresponda a despedimento por facto imputável
ao trabalhador, a indemnização calculada nos termos do artigo 366.º do
código do trabalho.
2 — Os prazos previstos no artigo anterior e o valor da indemnização
a que se referem as alíneas b) e c) do n.º 1 podem ser aumentados por
instrumento de regulamentação colectiva de trabalho ou contrato de
trabalho.
Artigo 13.º
Remuneração dos dirigentes intermédios
A remuneração dos dirigentes intermédios é a seguinte:
1 — Direcção intermédia de grau 1: 80 % do vencimento de director
geral da administração pública, acrescido de despesas de representação
correspondentes à direcção intermédia de grau 1 da administração pública
e de subsídio de refeição igual ao da administração pública.
2 — Direcção intermédia de grau 2: 70 % do vencimento de director
geral da administração pública, acrescido de despesas de representação
correspondentes à direcção intermédia de grau 2 da administração pública
e de subsídio de refeição igual ao da administração pública.
3 — Direcção intermédia de grau 3: 65 % do vencimento de director
geral da administração pública, acrescido de subsídio de refeição igual
ao da administração pública.
4 — Direcção intermédia de grau 4: 60 % do vencimento de director
geral da administração pública, acrescido de subsídio de refeição igual
ao da administração pública.
Artigo 14.º
Responsabilidade
No exercício das suas funções, os titulares de cargos dirigentes são
responsáveis civil, criminal, disciplinar e financeiramente nos termos
da lei e dos regulamentos da Universidade do Porto.
Artigo 15.º
Apoio judiciário
Aos titulares de cargos dirigentes intermédios da Universidade do
Porto é aplicável o regime de assistência e patrocínio judiciário previsto
no Decreto-Lei n.º 148/2000, de 19 de Julho.
Artigo 16.º
Norma transitória
Os dirigentes que à data de entrada em vigor do presente regulamento
se encontrem em exercício de funções dirigentes, mantêm o estatuto

Artigo 17.º
Entrada em vigor

17 de Novembro de 2009. — O Reitor, José C. D. Marques dos
Santos.
202594271

Faculdade de Medicina Dentária
Despacho n.º 25650/2009
Por despacho do Reitor da Universidade do Porto de 12 de Novembro
de 2009, foram homologados os Estatutos da Faculdade de Medicina
Dentária da Universidade do Porto, dando cumprimento ao artigo 58.º
dos Estatutos da Fundação Universidade do Porto, publicados no Diário
da República n.º 93 de 14 de Maio de 2009, que vão publicados em
anexo ao presente despacho.
Este despacho entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação
no Diário da República.
17 de Novembro de 2009. — O Presidente do Conselho Directivo,
Afonso Pinhão Ferreira.

CAPÍTULO I
Disposições introdutórias
SECÇÃO I
Natureza, missão e autonomias
Artigo 1.º
Natureza
A Faculdade de Medicina Dentária, adiante designada por FMDUP,
é uma entidade do modelo organizativo da Universidade do Porto
(U.Porto), sendo, nos termos dos estatutos da Universidade, uma unidade orgânica de ensino e de investigação com auto-governo, dotada de
autonomia estatutária, científica, pedagógica, cultural, administrativa,
financeira e com personalidade tributária.
Artigo 2.º
Missão
A FMDUP é uma instituição que tem como missão a educação universitária, a qual compreende a formação e a investigação na área da
saúde oral dentro de modelos internacionalmente reconhecidos, bem
como a preparação profissional e inserção social, dentro de padrões
humanistas e culturais.
A FMDUP é um centro de criação, transmissão e difusão da cultura,
da ciência e da tecnologia, ao serviço do homem, com respeito por
todos os seus direitos.
Para a prossecução dos seus objectivos, a FMDUP presta serviços à comunidade regulada pelos seus interesses científico-pedagógicos.
Artigo 3.º
Objectivos
A FMDUP prossegue os seguintes objectivos:
a) Promover e desenvolver a investigação científica;
b) Ministrar os cursos relativos à Licenciatura em Ciências Básicas em
Saúde Oral, ao Mestrado Integrado em Medicina Dentária, bem como
outros cursos que por lei lhe venham a ser atribuídos;
c) Organizar os planos de estudo e ministrar os cursos de primeiro ciclo
e mestrado integrado, segundo e terceiro ciclo, bem como os cursos de
pós-graduação, de especialização, de actualização e de aperfeiçoamento
nos domínios das áreas científicas que lhes são inerentes;
d) Estruturar e ministrar cursos de ensino continuado, de modernização e de aperfeiçoamento técnico-profissional e outros que considere
necessários ou úteis;

Regulamento nº 202/2013, dos dirigentes superiores da Universidade do Porto

Estatuto do Pessoal Dirigente, Lei n.º 64/2011, de 22 de Dezembro
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ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA
Lei n.º 64/2011
de 22 de Dezembro

Modifica os procedimentos de recrutamento, selecção e provimento nos cargos de direcção superior da Administração Pública, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de
Janeiro, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional e local do
Estado, e à quinta alteração à Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro,
que estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a
organização da administração directa do Estado.

mento tenha sido escolhido pessoal da mesma carreira
ou que sejam exercidos nos serviços externos;
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Artigo 5.º
[...]

A Assembleia da República decreta, nos termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte:

1 — Os titulares dos cargos dirigentes devem promover uma gestão orientada para resultados, de acordo com
os objectivos anuais e plurianuais a atingir, definindo
os recursos a utilizar e os programas a desenvolver,
aplicando de forma sistemática mecanismos de controlo
e avaliação dos resultados.
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................

Artigo 1.º

Artigo 7.º

Objecto

[...]

A presente lei modifica os procedimentos de recrutamento, selecção e provimento nos cargos de direcção superior da Administração Pública, procedendo à quarta alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas
Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de
Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, que aprova o estatuto do pessoal dirigente dos serviços e órgãos da administração central, regional e local do Estado, e à quinta
alteração à Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, alterada pela
Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pelos Decretos-Leis
n.os 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de
Abril, e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, que
estabelece os princípios e normas a que deve obedecer a
organização da administração directa do Estado.
Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro

1 — São alterados os artigos 1.º, 5.º, 7.º, 12.º, 16.º, 17.º,
18.º, 19.º, 19.º-A, 20.º, 21.º, 22.º, 24.º, 25.º, 26.º-A, 27.º,
31.º e 33.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada
pelas Leis n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de
31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril, que passam
a ter a seguinte redacção:
«Artigo 1.º
[...]

1—
2—
3—
4—
5—

.....................................
.....................................
.....................................
.....................................
.....................................

a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) Das Forças Armadas, das forças e serviços de
segurança e dos órgãos públicos que exercem funções
de segurança interna, nos termos definidos pela Lei de
Segurança Interna, bem como do Sistema de Informações da República Portuguesa e do serviço que tenha
por missão assegurar a gestão do sistema prisional;
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) Do Ministério dos Negócios Estrangeiros que, por
força de disposição legal própria, tenham de ser providos
por pessoal da carreira diplomática ou para cujo provi-

1— .....................................
2— .....................................
a) Fazer cumprir as obrigações definidas nos termos
da lei para o processo de avaliação do mérito dos trabalhadores em funções públicas, garantindo a aplicação
uniforme do regime de avaliação no âmbito do respectivo serviço ou órgão;
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
Artigo 12.º
[...]

1 — O desempenho de funções dirigentes é acompanhado pela realização de formação profissional específica em gestão nos domínios da Administração
Pública, diferenciada, se necessário, em função do nível, grau, competências e responsabilidades dos cargos
dirigentes.
2 — A formação profissional específica privilegia as
seguintes áreas de competências:
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) Gestão da mudança.
3 — Os cursos adequados à formação profissional
específica a que se refere o presente artigo, qualquer
que seja a sua designação e duração, são assegurados,
preferencialmente, no âmbito da Administração Pública,
pelo serviço ou órgão com atribuições na área da formação profissional, devendo os respectivos regulamentos e
condições de acesso ser objecto de portaria do membro
do Governo responsável pela área da Administração
Pública.

5374

Diário da República, 1.ª série — N.º 244 — 22 de Dezembro de 2011

4 — A formação específica acima referida pode igualmente ser garantida por instituições de ensino superior,
em termos fixados em diploma regulamentar.
5— .....................................
Artigo 16.º
[...]

1 — O exercício de cargos dirigentes é feito em regime de exclusividade, nos termos da lei.
2 — O regime de exclusividade implica a renúncia
ao exercício de quaisquer outras actividades ou funções
de natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com carácter regular ou não, e independentemente
da respectiva remuneração, sem prejuízo do disposto
nos artigos 27.º a 29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5— .....................................
6 — (Revogado.)
7— .....................................
Artigo 17.º
[...]

1 — Para além do disposto no artigo anterior, a participação dos titulares dos cargos de direcção superior em
órgãos sociais de pessoas colectivas só é permitida, nos
termos da lei, quando se trate do exercício de funções
em pessoas colectivas sem fins lucrativos.
2 — O pessoal dirigente está sujeito ao regime de
incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos
nas disposições reguladoras de conflitos de interesses
resultantes do exercício de funções públicas, designadamente nas constantes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de
Fevereiro, e nas dos artigos 44.º a 51.º do Código do
Procedimento Administrativo.
3 — Aos titulares dos cargos de direcção superior
são ainda aplicáveis, com as necessárias adaptações, os
artigos 5.º, 9.º, 9.º-A, 11.º, 12.º, 13.º, n.º 4, e 14.º da Lei
n.º 64/93, de 26 de Agosto, na redacção em vigor.
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
Artigo 18.º
[...]

1 — Os titulares dos cargos de direcção superior são
recrutados, por procedimento concursal, nos termos
dos artigos seguinte e 19.º-A, de entre indivíduos com
licenciatura concluída à data de abertura do concurso há
pelo menos 12 ou 8 anos, consoante se trate de cargos
de direcção superior de 1.º ou de 2.º grau, vinculados ou
não à Administração Pública, que possuam competência
técnica, aptidão, experiência profissional e formação
adequadas ao exercício das respectivas funções.
2 — A iniciativa do procedimento concursal referido
no número anterior cabe ao membro do Governo com
poder de direcção ou de superintendência e tutela sobre o
serviço ou órgão em que se integra o cargo a preencher,
competindo-lhe, neste âmbito, definir o perfil, experiência profissional e competências de gestão exigíveis aos
candidatos.

3 — O procedimento concursal é efectuado pela
Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, adiante designada por Comissão,
entidade independente, que funciona junto do membro
do Governo responsável pela área da Administração
Pública, nos termos dos respectivos Estatutos.
4 — A Comissão estabelece, nos termos das suas
competências, os critérios aplicáveis na selecção de candidatos a cargos de direcção superior, designadamente
as competências de liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, orientação para resultados,
orientação para o cidadão e serviço público, gestão da
mudança e inovação, sensibilidade social, experiência
profissional, formação académica e formação profissional.
Artigo 19.º
Selecção e provimento nos cargos de direcção superior

1 — O procedimento concursal é obrigatoriamente
publicitado na bolsa de emprego público (BEP) e, pelo
menos, na plataforma electrónica do Governo e em duas
outras plataformas electrónicas, durante 10 dias, com
a indicação dos requisitos formais de provimento, do
perfil exigido e dos métodos de selecção, que incluem,
necessariamente, a avaliação curricular e, aos candidatos habilitados para o procedimento, a realização de
entrevistas de avaliação pela Comissão.
2 — A publicitação referida no número anterior é
precedida de aviso a publicar na 2.ª série do Diário da
República, podendo ainda ser divulgado em órgão de
imprensa de expansão nacional.
3 — A promoção das publicitações previstas nos números anteriores é assegurada pela Direcção-Geral da
Administração e do Emprego Público, em conformidade
com as instruções da Comissão.
4 — O júri é constituído:
a) Pelo presidente da Comissão, que tem voto de
qualidade, ou por quem este designe, que preside;
b) Por um vogal permanente da Comissão;
c) Por um vogal não permanente da Comissão, em
exercício de funções em órgão ou serviço integrado na
orgânica do ministério a que respeita o procedimento
concursal, mas em órgão ou serviço não coincidente
com este;
d) Pelo perito cooptado pelos anteriores de uma bolsa
de peritos que funciona junto da Comissão, em exercício
de funções em órgão ou serviço integrado na orgânica
do ministério a que respeita o procedimento concursal,
mas em órgão ou serviço não coincidente com este.
5 — Na selecção dos candidatos o júri procede à aplicação dos métodos de selecção definidos no respectivo
aviso de abertura de procedimento concursal.
6 — O júri, após conclusão da aplicação dos métodos de selecção previstos, elabora a proposta de
designação indicando três candidatos, ordenados por
ordem alfabética e acompanhados dos fundamentos da
escolha de cada um deles, e apresenta-a ao membro
do Governo que tenha o poder de direcção ou de superintendência e tutela sobre o serviço ou órgão a que
respeita o procedimento concursal, que previamente à
designação pode realizar uma entrevista de avaliação
aos três candidatos.
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7 — Na situação de procedimento concursal em que
não haja um número suficiente de candidatos para os
efeitos do número anterior ou em que o mesmo fique
deserto, deve a Comissão proceder à repetição de aviso
de abertura referente ao mesmo procedimento concursal, nos termos do n.º 1 e seguintes e, verificando-se o
mesmo resultado, pode o membro do Governo competente para o provimento proceder a recrutamento por
escolha, de entre indivíduos que reúnam o perfil definido
pelo aviso de abertura.
8 — Os cargos de direcção superior são providos
por despacho do membro do Governo competente, em
regime de comissão de serviço, por um período de cinco
anos, renovável por igual período sem necessidade de
recurso a procedimento concursal.
9 — A duração da comissão de serviço e das respectivas renovações não pode exceder, na globalidade,
10 anos consecutivos, não podendo o dirigente ser provido no mesmo cargo do respectivo serviço antes de
decorridos 5 anos.
10 — O provimento nos cargos de direcção superior
produz efeitos à data do despacho de designação, salvo
se outra data for expressamente fixada.
11 — O despacho de designação, devidamente fundamentado, é publicado no Diário da República, juntamente com uma nota relativa ao currículo académico
e profissional do designado.
12 — A designação dispensa a autorização do serviço
ou órgão de origem do designado.
13 — O procedimento concursal é urgente e de interesse público, não havendo lugar a audiência de interessados.
14 — Não há efeito suspensivo do recurso administrativo interposto do despacho de designação ou de
qualquer outro acto praticado no decurso do procedimento.
15 — A propositura de providência cautelar de suspensão da eficácia de um acto administrativo praticado
no procedimento não tem por efeito a proibição da execução desse acto.
16 — Em caso de suspensão judicial da eficácia do
despacho de designação, é aplicável o disposto no artigo 27.º
Artigo 19.º-A
[...]

1 — Com o aviso de abertura do concurso é publicada
a carta de missão, elaborada pelo membro do Governo
que dirige ou superintende e tutela o serviço ou órgão
em que se insere o cargo a preencher, que constitui um
compromisso de gestão.
2 — Na carta de missão são definidos de forma explícita os objectivos, devidamente quantificados e calendarizados, a atingir no decurso do exercício de funções,
sem prejuízo da sua revisão, sempre que tal se justifique,
por alterações de contexto geral ou por circunstâncias
específicas que o determinem, mediante orientação do
respectivo membro do Governo.
3 — Os candidatos devem juntar uma declaração
à sua candidatura, elaborada em conformidade com
modelo aprovado por Regulamento da Comissão de
Recrutamento e Selecção para a Administração Pública,
aceitando os termos da carta de missão, sob pena de não
aceitação da candidatura.

Artigo 20.º
[...]

1 — Os titulares dos cargos de direcção intermédia
são recrutados, por procedimento concursal, nos termos
do artigo seguinte, de entre trabalhadores em funções
públicas contratados ou designados por tempo indeterminado, licenciados, dotados de competência técnica e
aptidão para o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo que reúnam seis ou quatro anos de
experiência profissional em funções, cargos, carreiras
ou categorias para cujo exercício ou provimento seja
exigível uma licenciatura, consoante se trate de cargos
de direcção intermédia de 1.º ou de 2.º grau, respectivamente.
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5 — Nos casos em que o procedimento concursal
fique deserto ou em que nenhum dos candidatos reúna condições para ser designado, nos termos do n.º 7
do artigo seguinte, os titulares dos cargos de direcção
intermédia podem igualmente ser recrutados, em subsequente procedimento concursal, de entre indivíduos
licenciados sem vínculo à Administração Pública que
reúnam os requisitos previstos no n.º 1 e desde que:
a) O serviço ou órgão interessado o tenha solicitado,
em proposta fundamentada, ao membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública;
b) O recrutamento caiba dentro da quota anualmente
fixada para o efeito pelo membro do Governo responsável pela área da Administração Pública;
c) O membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública o tenha autorizado.
Artigo 21.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................
3— .....................................
4— .....................................
5 — Ao elemento do júri referido na alínea c) do
n.º 3 que não seja vinculado à Administração Pública é
devida remuneração nos termos fixados pelo membro
do Governo responsável pela área da Administração
Pública.
6— .....................................
7— .....................................
8 — A pedido do serviço ou órgão interessado, o procedimento concursal é assegurado por entidade pública
competente, integrada em diferente ministério, com
dispensa de constituição de júri, mas com intervenção
do indivíduo previsto na alínea c) do n.º 3, sendo, nesse
caso, aplicável, com as devidas adaptações, o disposto
nos n.os 1, 2, 4, 5, 6 e 7.
9— .....................................
10 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 — A designação dispensa a autorização do serviço
ou órgão de origem do designado.
13 — (Anterior n.º 12.)
14 — (Anterior n.º 13.)
15 — (Anterior n.º 14.)
16 — (Anterior n.º 15.)
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Artigo 22.º
[...]

1— .....................................
2 — A comunicação referida no número anterior será
acompanhada de relatório dos resultados obtidos durante
o exercício do cargo, tendo sempre como referência a
carta de missão e os planos e relatórios de actividades,
bem como de uma síntese da aplicação do sistema de
avaliação do respectivo serviço.
3— .....................................
Artigo 24.º
[...]

1 — A decisão sobre a renovação da comissão de
serviço a que se referem os artigos anteriores é comunicada por escrito aos interessados até 60 dias antes do
seu termo, sendo acompanhada de determinação para
abertura do correspondente procedimento concursal
quando aquela não tenha sido renovada.
2 — (Revogado.)
3 — Em caso de não renovação da comissão de serviço, as funções são asseguradas em regime de gestão
corrente ou, transitoriamente, em regime de substituição
até à designação de novo titular.
4— .....................................
Artigo 25.º
[...]

1— .....................................
a) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
b) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
c) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
d) Nos casos do n.º 7 do artigo 16.º e do n.º 6 do
artigo 17.º da presente lei e do n.º 3 do artigo 29.º da
Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
e) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
f) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
g) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
h) (Revogada.)
i) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2— .....................................
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
Artigo 26.º-A
[...]

1 — A comissão de serviço dos titulares dos cargos
de direcção superior de 2.º grau e de direcção intermédia
suspende-se quando sejam designados para gabinetes
de membros do Governo ou equiparados ou em regime
de substituição.
2— .....................................
3— .....................................
Artigo 27.º
Designação em substituição

1— .....................................
2 — A designação em regime de substituição é feita
pela entidade competente, devendo ser observados todos os requisitos legais exigidos para o provimento do

cargo, com excepção do procedimento concursal a que
se referem os artigos 18.º a 21.º
3 — A substituição cessa na data em que o titular
retome funções ou passados 90 dias sobre a data da vacatura do lugar, salvo se estiver em curso procedimento
tendente à designação de novo titular.
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
Artigo 31.º
[...]

1— .....................................
2 — Ao pessoal dirigente são abonadas despesas
de representação de montante fixado em despacho do
Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela área da Administração Pública.
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
7— .....................................
8— .....................................
Artigo 33.º
[...]

1— .....................................
2 — Os titulares dos cargos de direcção superior de
1.º grau podem ser apoiados por um trabalhador que
exerça funções de secretariado.
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6 — . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
2 — É alterada a epígrafe do capítulo II da Lei n.º 2/2004,
de 15 de Janeiro, que passa a ter a seguinte redacção: «Recrutamento, selecção, provimento e cessação de funções».
3 — É alterada a epígrafe da secção I do capítulo II da
Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, que passa a ter a seguinte
redacção: «Recrutamento, selecção e provimento de cargos
de direcção superior».
Artigo 3.º
Norma revogatória

São revogados os n.os 3, 4 e 6 do artigo 16.º, o n.º 2 do
artigo 24.º, a alínea h) do n.º 1, os n.os 3 e 4 do artigo 25.º
da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, alterada pelas Leis
n.os 51/2005, de 30 de Agosto, 64-A/2008, de 31 de Dezembro, e 3-B/2010, de 28 de Abril.
Artigo 4.º
Alteração à Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro

O artigo 28.º da Lei n.º 4/2004, de 15 de Janeiro, alterada
pela Lei n.º 51/2005, de 30 de Agosto, pelos Decretos-Leis
n.os 200/2006, de 25 de Outubro, e 105/2007, de 3 de Abril,
e pela Lei n.º 64-A/2008, de 31 de Dezembro, passa a ter
a seguinte redacção:
«Artigo 28.º
[...]

1— .....................................
2— .....................................

5377

Diário da República, 1.ª série — N.º 244 — 22 de Dezembro de 2011
3— .....................................
4— .....................................
5— .....................................
6— .....................................
7— .....................................
8— .....................................
9— .....................................
10 — Os responsáveis das estruturas de missão, das
comissões e dos grupos de trabalho ou de projecto são
livremente designados e exonerados.»

2 — Para efeitos de republicação onde se lê «nomeação», «nomeado», «nomeados», «funcionário», «funcionários», «organismo», «organismos», «do 1.º grau», «do
2.º grau» e «do 3.º grau» deve ler-se, respectivamente,
«designação», «designado», «designados», «trabalhador
em funções públicas», «trabalhadores em funções públicas», «órgão», «órgãos», «de 1.º grau», «de 2.º grau» e
«de 3.º grau».
Artigo 8.º
Entrada em vigor

Artigo 5.º
Comissão de Recrutamento e Selecção
para a Administração Pública

É criada, pela presente lei, a Comissão de Recrutamento
e Selecção para a Administração Pública e são aprovados
os respectivos Estatutos, publicados no anexo A à presente
lei, da qual fazem parte integrante.
Artigo 6.º
Regime transitório

1 — As comissões de serviço dos titulares de cargos
de direcção superior a que se referem os n.os 3 e 4 do artigo 25.º da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, na redacção
vigente antes da entrada em vigor da presente lei, e as
comissões de serviço dos titulares de cargos de direcção
superior que, após 21 de Junho de 2011, foram objecto de
renovação nos termos do n.º 2 do artigo 24.º ou iniciadas
ao abrigo do artigo 19.º, na redacção vigente antes da entrada em vigor da presente lei, são alvo do procedimento
concursal aprovado pela presente lei, a realizar até 31 de
Dezembro de 2013.
2 — O prazo previsto no n.º 3 do artigo 27.º da Lei
n.º 2/2004, de 15 de Janeiro, relativamente às designações
em regime de substituição efectuadas após 21 de Junho de
2011, é excepcionalmente prorrogado, com o limite de 31
de Dezembro de 2013, até à ocorrência de qualquer das
seguintes situações:
a) Até à designação do novo titular do cargo, a qual
segue o procedimento concursal aprovado pela presente
lei;
b) Até à extinção ou reorganização da respectiva unidade
ou estrutura orgânica.
3 — No decurso do prazo previsto no número anterior,
os membros do Governo podem, a título excepcional,
delegar nos dirigentes que exerçam cargos de direcção
superior de 1.º grau em regime de substituição as competências relativas às atribuições dos respectivos serviços
e órgãos.
4 — Se os procedimentos concursais referidos nos n.os 1
e 2 não estiverem concluídos a 31 de Dezembro de 2013,
cessam as comissões de serviço e as designações em regime
de substituição neles previstas, sendo as funções dos titulares dos cargos de direcção superior asseguradas em regime
de gestão corrente até à designação de novo titular.

A presente lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação.
Aprovada em 28 de Outubro de 2011.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.
Promulgada em 13 de Dezembro de 2011.
Publique-se.
O Presidente da República, ANÍBAL CAVACO SILVA.
Referendada em 14 de Dezembro de 2011.
O Primeiro-Ministro, Pedro Passos Coelho.
ANEXO A
(a que se refere o artigo 5.º)

ESTATUTOS DA COMISSÃO DE RECRUTAMENTO E SELECÇÃO
PARA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Natureza e missão

1 — A Comissão de Recrutamento e Selecção para a
Administração Pública, adiante designada por Comissão,
é uma entidade independente que funciona junto do membro do Governo responsável pela área da Administração
Pública.
2 — A Comissão tem por missão o recrutamento e selecção de candidatos para cargos de direcção superior na
Administração Pública.
Artigo 2.º
Independência

Os membros da Comissão e da bolsa de peritos actuam
de forma independente no exercício das competências que
lhes estão cometidas por lei e pelos presentes Estatutos,
não podendo solicitar nem receber instruções do Governo
ou de quaisquer outras entidades públicas ou privadas.

Artigo 7.º

Artigo 3.º

Republicação

Regime

1 — É republicada no anexo B à presente lei, da qual
faz parte integrante, a Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro,
com a redacção actual.

A Comissão rege-se pelo disposto nos presentes Estatutos e, no que lhe for aplicável, pela Lei n.º 2/2004, de
15 de Janeiro.
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Artigo 4.º
Sede

A Comissão tem sede em Lisboa, podendo funcionar
em instalações do ministério responsável pela área da
Administração Pública.
CAPÍTULO II
Composição e estatuto dos membros
Artigo 5.º
Composição

1 — A Comissão é composta por:
a) Um presidente;
b) Três a cinco vogais permanentes;
c) Um vogal não permanente por cada ministério e
respectivo suplente, em exercício de funções em órgão ou
serviço não coincidente com o do vogal, mas integrado na
orgânica do mesmo ministério.
2 — O presidente é designado de entre personalidades
de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal.
3 — Os vogais permanentes são designados de entre
personalidades de reconhecidos mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal, cuja actividade tenha sido
exercida preferencialmente na área dos recursos humanos
ou da Administração Pública.
4 — Os vogais não permanentes e respectivos suplentes
são designados de entre trabalhadores em funções públicas com reconhecidos mérito profissional, credibilidade
e integridade pessoal, cuja actividade tenha sido exercida
preferencialmente na área dos recursos humanos.
5 — Junto da Comissão funciona uma bolsa de peritos, composta por 20 a 50 membros, designados de entre trabalhadores em funções públicas com reconhecidos
mérito profissional, credibilidade e integridade pessoal,
que apoiam a Comissão em matérias técnicas específicas
e participam nos júris dos procedimentos concursais para
cargos de direcção superior na Administração Pública.
Artigo 6.º
Provimento

1 — O presidente da Comissão e os vogais permanentes
são providos, após audição pela Assembleia da República,
por resolução do Conselho de Ministros, sob proposta do
membro do Governo responsável pela área da Administração Pública, em regime de comissão de serviço por
um período de cinco e quatro anos, respectivamente, não
podendo os mesmos titulares ser providos no mesmo cargo
antes de decorrido igual período.
2 — Os vogais não permanentes e os respectivos suplentes são designados por despacho do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública e daquele
que detenha o poder de direcção ou de superintendência e tutela sobre o serviço ou órgão a que se encontram
vinculados, por um período de três anos, não podendo o
mesmo titular ser designado para a mesma função antes
de decorrido igual período.
3 — Os peritos que integram a bolsa de peritos são designados por despacho do membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública e daquele que detenha

o poder de direcção ou de superintendência e tutela sobre
o serviço ou órgão a que se encontrem vinculados, sob
proposta da Comissão, pelo período de um ano, renovável
até ao limite de três anos.
4 — O provimento do presidente da Comissão deve
garantir a alternância de género e o provimento dos vogais
permanentes deve assegurar a representação mínima de
33 % de cada género.
5 — Os membros da Comissão e da bolsa de peritos
cessam funções com a posse dos novos membros designados para ocupar os respectivos lugares.
Artigo 7.º
Incompatibilidades e impedimentos

1 — Os membros da Comissão ficam sujeitos ao regime
de incompatibilidades e impedimentos estabelecido para
os titulares de altos cargos públicos.
2 — Só podem ser membros da Comissão os cidadãos
que se encontrem no pleno gozo dos seus direitos civis e
políticos.
3 — O presidente e os vogais permanentes da Comissão
exercem as suas funções em regime de exclusividade.
4 — Os vogais não permanentes da Comissão e os
membros da bolsa de peritos exercem as suas funções
em regime de exclusividade apenas quando integrem o
júri de procedimento concursal para cargo de direcção
superior para o qual sejam cooptados, e até ao seu encerramento.
5 — Os membros da Comissão e da bolsa de peritos
não podem ser titulares de órgãos de soberania, das regiões
autónomas ou do poder local.
6 — Os membros da Comissão e da bolsa de peritos não
podem exercer quaisquer funções ou deter participações
sociais em empresas ou quaisquer outras entidades externas
à Administração Pública que prestem apoio à Comissão no
âmbito do exercício das suas competências.
Artigo 8.º
Cessação de funções

1 — As funções dos membros da Comissão e da bolsa
de peritos cessa pelo decurso do respectivo prazo, e ainda
pela:
a) Morte ou impossibilidade física permanente ou com
uma duração que se preveja ultrapassar a data do termo
da comissão de serviço ou do período para o qual foram
designados;
b) Renúncia às funções, através de declaração escrita
apresentada à Comissão;
c) Incapacidade ou incompatibilidade superveniente.
2 — No caso de vacatura por um dos motivos previstos
no número anterior, a vaga deve ser preenchida no prazo
de 15 dias após a sua verificação.
Artigo 9.º
Deveres

Constituem deveres dos membros da Comissão e da
bolsa de peritos:
a) Exercer as respectivas funções com isenção, rigor e
independência;
b) Participar activa e assiduamente nos trabalhos da
entidade que integram.
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Artigo 10.º
Estatuto

1 — O regime remuneratório do presidente da Comissão
e dos vogais permanentes é fixado por portaria dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças
e da Administração Pública, podendo aqueles optar pela
remuneração de origem.
2 — Os vogais não permanentes e os peritos mantêm a
remuneração de origem.
3 — Os membros da Comissão e da bolsa de peritos
beneficiam do regime geral de segurança social, se não
optarem por outro que os abranja.
4 — O presidente e os vogais permanentes da Comissão
não podem ser prejudicados na estabilidade do seu emprego, na sua carreira e no regime de segurança social de
que beneficiem por causa do exercício das suas funções.
5 — O presidente e os vogais permanentes da Comissão retomam automaticamente as funções que exerciam
à data da designação ou de início de exercício de funções
na Comissão, ou aquelas para que foram transferidos ou
designados durante esse exercício de funções, designadamente por virtude de promoção.
6 — Durante o exercício das suas funções o presidente e os vogais permanentes da Comissão não perdem a antiguidade nos seus empregos nem podem ser
prejudicados nas promoções a que entretanto tenham
adquirido direito.
7 — No caso do presidente e dos vogais permanentes da
Comissão se encontrarem, à data da designação, investidos
em função pública temporária, por virtude de lei, acto ou
contrato, o exercício de funções para a Comissão suspende
o respectivo prazo.
8 — Quando o presidente e os vogais permanentes da
Comissão forem trabalhadores de empresas públicas ou
privadas exercem as suas funções em regime de cedência
de interesse público.
9 — Os membros da Comissão e da bolsa de peritos que
exerçam funções docentes ou de investigação científica no
ensino superior podem continuar no exercício dessas funções, sem prejuízo de, quando as mesmas forem exercidas
em estabelecimento de ensino público, poderem requerer
a suspensão dos prazos dos respectivos contratos ou dos
prazos para a apresentação de relatórios ou prestação de
provas a que estejam adstritos.
CAPÍTULO III
Competências
Artigo 11.º
Competências

No âmbito das suas atribuições, compete à Comissão,
nomeadamente:
a) Estabelecer, por regulamento, as regras aplicáveis
à avaliação de perfis, competências, experiência, conhecimentos, formação académica e formação profissional
aplicáveis na selecção de candidatos a cargos de direcção
superior na Administração Pública;
b) Proceder, mediante iniciativa dos departamentos governamentais envolvidos, à abertura e desenvolvimento dos
procedimentos de recrutamento para cargos de direcção
superior na Administração Pública, de acordo com os perfis
genericamente definidos naquela iniciativa;

c) Estabelecer os métodos de selecção a aplicar nos
procedimentos concursais, garantindo sempre a realização
de avaliação curricular e entrevista de avaliação, podendo
ainda optar pela aplicação de outros métodos de selecção
previstos para o estabelecimento de relações jurídicas de
emprego público no regime de vinculação, de carreiras e
de remuneração dos trabalhadores que exercem funções
públicas;
d) Apoiar a elaboração e o desenvolvimento da política global e sectorial com incidência nos quadros de
direcção superior da Administração Pública e participar
na sua execução;
e) Promover actividades de pesquisa e de informação
relativamente a personalidades que apresentem perfil adequado para as funções de cargos de direcção superior na
Administração Pública;
f) Promover as boas práticas de gestão e ética para titulares de cargos de direcção superior na Administração
Pública;
g) Promover a aprovação e adopção de princípios orientadores para códigos de conduta destinados a titulares de
cargos de direcção superior na Administração Pública;
h) Cooperar com organizações de âmbito internacional,
comunitário e demais órgãos congéneres estrangeiros em
matérias de recrutamento e selecção na Administração
Pública e de boas práticas e códigos de conduta dos cargos
de direcção superior;
i) Cooperar com entidades públicas e privadas de níveis
nacional, regional e local em matérias de recrutamento e
selecção na Administração Pública e de boas práticas e
códigos de conduta dos cargos de direcção superior.
Artigo 12.º
Regulamentos

1 — Compete à Comissão aprovar os regulamentos
necessários à boa execução do disposto nos presentes Estatutos e na Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro.
2 — Os regulamentos da Comissão são publicados na
2.ª série do Diário da República.
CAPÍTULO IV
Organização e funcionamento
Artigo 13.º
Funcionamento

1 — O apoio administrativo ao funcionamento da Comissão é assegurado pela secretaria-geral do ministério
responsável pela área da Administração Pública.
2 — A Direcção-Geral da Administração e do Emprego
Público presta apoio técnico e operacional à Comissão
sempre que solicitado e nos termos a definir em regulamento.
Artigo 14.º
Deliberações

1 — As deliberações da Comissão são tomadas por
maioria dos membros presentes, tendo o presidente voto
de qualidade
2 — O disposto nas alíneas a), c) e g) do artigo 11.º só
pode ser objecto de deliberação com a presença de pelo
menos dois terços dos membros da Comissão.
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Artigo 15.º
Dever de sigilo

Os membros da Comissão, bem como o pessoal que lhe
preste apoio e outros colaboradores eventuais, estão especialmente obrigados ao dever de sigilo nos termos da lei.
Artigo 16.º
Dever de colaboração

As secretarias-gerais ou os departamentos responsáveis
pelas áreas de recursos humanos dos ministérios devem
prestar toda a colaboração solicitada pela Comissão na execução das tarefas relativas aos procedimentos concursais
para os cargos de direcção superior que se integrem nos
órgãos ou serviços sob o poder de direcção ou de superintendência e tutela do respectivo membro do Governo.
Artigo 17.º
Publicidade

1 — A Comissão deve disponibilizar no respectivo sítio
na Internet toda a informação relevante a seu respeito, nomeadamente as normas que a regulam e a sua composição,
incluindo os elementos biográficos e a remuneração dos
seus membros, e a legislação e regulamentação aplicável
ao recrutamento e selecção para a Administração Pública.
2 — A Comissão deve garantir a disponibilidade em
base de dados informatizada de todos os procedimentos
concursais para cargos de direcção superior da Administração Pública.
CAPÍTULO V
Disposições finais e transitórias
Artigo 18.º
Regime transitório

Durante o ano de 2011, a Comissão procede à elaboração
dos regulamentos indispensáveis ao desempenho das suas
competências.
ANEXO B
(a que se refere o artigo 7.º)
Republicação da Lei n.º 2/2004, de 15 de Janeiro

CAPÍTULO I
Princípios gerais
SECÇÃO I

3 — A aplicação do regime previsto na presente lei nas
Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira não prejudica a publicação de diploma legislativo regional que o
adapte às especificidades orgânicas do pessoal dirigente
da respectiva administração regional.
4 — A presente lei será aplicada, com as necessárias
adaptações, à administração local mediante decreto-lei.
5 — A presente lei não se aplica aos cargos dirigentes:
a) Dos órgãos e serviços de apoio ao Presidente da República, à Assembleia da República e aos tribunais;
b) Das Forças Armadas, das forças e serviços de segurança e dos órgãos públicos que exercem funções de
segurança interna, nos termos definidos pela Lei de Segurança Interna, bem como do Sistema de Informações da
República Portuguesa e do serviço que tenha por missão
assegurar a gestão do sistema prisional;
c) Dos órgãos de gestão dos estabelecimentos de ensino;
d) Dos órgãos de gestão dos estabelecimentos do sector
público administrativo de saúde;
e) Do Ministério dos Negócios Estrangeiros que, por
força de disposição legal própria, tenham de ser providos
por pessoal da carreira diplomática ou para cujo provimento tenha sido escolhido pessoal da mesma carreira ou
que sejam exercidos nos serviços externos;
f) Integrados em carreiras.
Artigo 2.º
Cargos dirigentes

1 — São cargos dirigentes os cargos de direcção, gestão,
coordenação e controlo dos serviços e órgãos públicos
abrangidos pela presente lei.
2 — Os cargos dirigentes qualificam-se em cargos de
direcção superior e cargos de direcção intermédia e, em
função do nível hierárquico e das competências e responsabilidades que lhes estão cometidas, subdividem-se, os
primeiros, em dois graus e, os segundos, em tantos graus
quantos os que a organização interna exija.
3 — São, designadamente, cargos de direcção superior de 1.º grau os de director-geral, secretário-geral,
inspector-geral e presidente e de 2.º grau os de subdirector-geral, secretário-geral-adjunto, subinspector-geral e vice-presidente.
4 — São, designadamente, cargos de direcção intermédia de 1.º grau os de director de serviços e de 2.º grau os
de chefe de divisão.
5 — (Revogado.)
6 — Os diplomas orgânicos ou estatutários dos serviços
e órgãos públicos abrangidos pela presente lei estabelecem,
expressamente, a qualificação e grau dos respectivos cargos
dirigentes, nos termos do n.º 2, a respectiva designação,
bem como, tratando-se de cargos de direcção intermédia
de 3.º grau ou inferior, as correspondentes competências.

Objecto e âmbito de aplicação

SECÇÃO II

Artigo 1.º

Princípios de actuação

Objecto e âmbito

Artigo 3.º

1 — A presente lei estabelece o estatuto do pessoal
dirigente dos serviços e órgãos da administração central,
local e regional do Estado.
2 — A presente lei é aplicável aos institutos públicos,
salvo no que respeita às matérias específicas reguladas
pela respectiva lei quadro.

Missão

É missão do pessoal dirigente garantir a prossecução
das atribuições cometidas ao respectivo serviço, assegurando o seu bom desempenho através da optimização dos
recursos humanos, financeiros e materiais e promovendo
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a satisfação dos destinatários da sua actividade, de acordo
com a lei, as orientações contidas no Programa do Governo
e as determinações recebidas do respectivo membro do
Governo.
Artigo 4.º
Princípios gerais de ética

Os titulares dos cargos dirigentes estão exclusivamente
ao serviço do interesse público, devendo observar, no desempenho das suas funções, os valores fundamentais e
princípios da actividade administrativa consagrados na
Constituição e na lei, designadamente os da legalidade,
justiça e imparcialidade, competência, responsabilidade,
proporcionalidade, transparência e boa fé, por forma a assegurar o respeito e confiança dos trabalhadores em funções
públicas e da sociedade na Administração Pública.
Artigo 5.º
Princípios de gestão

1 — Os titulares dos cargos dirigentes devem promover
uma gestão orientada para resultados, de acordo com os
objectivos anuais e plurianuais a atingir, definindo os recursos a utilizar e os programas a desenvolver, aplicando
de forma sistemática mecanismos de controlo e avaliação
dos resultados.
2 — A actuação dos titulares de cargos dirigentes deve
ser orientada por critérios de qualidade, eficácia e eficiência, simplificação de procedimentos, cooperação, comunicação eficaz e aproximação ao cidadão.
3 — Na sua actuação, o pessoal dirigente deve liderar,
motivar e empenhar os seus trabalhadores em funções
públicas para o esforço conjunto de melhorar e assegurar
o bom desempenho e imagem do serviço.
4 — Os titulares dos cargos dirigentes devem adoptar
uma política de formação que contribua para a valorização
profissional dos trabalhadores em funções públicas e para
o reforço da eficiência no exercício das competências dos
serviços no quadro das suas atribuições.
SECÇÃO III
Competências do pessoal dirigente

Artigo 6.º
Competências

1 — O pessoal dirigente exerce as suas competências no
âmbito da unidade orgânica em que se integra e desenvolve
a sua actividade de harmonia com os princípios enunciados
na presente lei, sem prejuízo dos casos em que as respectivas leis orgânicas lhe atribuam competência hierárquica
sobre outros serviços ou órgãos.
2 — O pessoal dirigente exerce ainda todas as competências específicas que lhe forem conferidas por lei,
respectivas leis orgânicas ou estatutos, assim como as
que lhe forem delegadas e subdelegadas pelo membro do
Governo ou superior hierárquico respectivo.
Artigo 7.º
Competências dos titulares dos cargos de direcção superior

1 — Compete aos titulares dos cargos de direcção superior de 1.º grau, no âmbito da gestão geral do respectivo
serviço ou órgão:
a) Elaborar os planos anuais e plurianuais de actividades,
com identificação dos objectivos a atingir pelos serviços,
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os quais devem contemplar medidas de desburocratização,
qualidade e inovação;
b) Assegurar, controlar e avaliar a execução dos planos
de actividades e a concretização dos objectivos propostos;
c) Elaborar os relatórios de actividades com indicação
dos resultados atingidos face aos objectivos definidos, bem
como o balanço social, nos termos da lei aplicável;
d) Praticar todos os actos necessários ao normal funcionamento dos serviços e órgãos no âmbito da gestão dos
recursos humanos, financeiros, materiais e patrimoniais,
designadamente os mencionados no anexo I, que é parte integrante da presente lei, tendo em conta os limites previstos
nos respectivos regimes legais, desde que tal competência
não se encontre expressamente cometida a outra entidade
e sem prejuízo dos poderes de direcção, superintendência
ou tutela do membro do Governo respectivo;
e) Propor ao membro do Governo competente a prática
dos actos de gestão do serviço ou órgão para os quais não
tenha competência própria ou delegada, assim como as medidas que considere mais aconselháveis para se atingirem
os objectivos e metas consagrados na lei e no Programa
do Governo;
f) Organizar a estrutura interna do serviço ou órgão,
designadamente através da criação, modificação ou extinção de unidades orgânicas flexíveis, e definir as regras
necessárias ao seu funcionamento, articulação e, quando
existam, formas de partilha de funções comuns;
g) Garantir a efectiva participação dos trabalhadores em
funções públicas na preparação dos planos e relatórios de
actividades e proceder à sua divulgação e publicitação;
h) Proceder à difusão interna das missões e objectivos
do serviço, das competências das unidades orgânicas e das
formas de articulação entre elas, desenvolvendo formas de
coordenação e comunicação entre as unidades orgânicas e
respectivos trabalhadores em funções públicas;
i) Acompanhar e avaliar sistematicamente a actividade
do serviço, responsabilizando os diferentes sectores pela
utilização dos meios postos à sua disposição e pelos resultados atingidos, nomeadamente em termos de impacte da
actividade e da qualidade dos serviços prestados;
j) Elaborar planos de acção que visem o aperfeiçoamento
e a qualidade dos serviços, nomeadamente através de cartas
de qualidade, definindo metodologias de melhores práticas
de gestão e de sistemas de garantia de conformidade face
aos objectivos exigidos;
l) Propor a adequação de disposições legais ou regulamentares desactualizadas e a racionalização e simplificação
de procedimentos;
m) Representar o serviço ou órgão que dirige, assim
como estabelecer as ligações externas, ao seu nível, com
outros serviços e órgãos da Administração Pública e com
outras entidades congéneres, nacionais, internacionais e
estrangeiras.
2 — No âmbito da gestão dos recursos humanos,
compete aos titulares dos cargos de direcção superior de
1.º grau, designadamente:
a) Fazer cumprir as obrigações definidas nos termos da
lei para o processo de avaliação do mérito dos trabalhadores em funções públicas, garantindo a aplicação uniforme
do regime de avaliação no âmbito do respectivo serviço
ou órgão;
b) Garantir a elaboração e actualização do diagnóstico
de necessidades de formação do serviço ou órgão e, com
base neste, a elaboração do respectivo plano de formação,
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individual ou em grupo, bem como efectuar a avaliação
dos efeitos da formação ministrada ao nível da eficácia do
serviço e do impacte do investimento efectuado;
c) Adoptar os horários de trabalho mais adequados
ao funcionamento dos serviços, observados os condicionalismos legais, bem como estabelecer os instrumentos e práticas que garantam o controlo efectivo da
assiduidade;
d) Autorizar a acumulação de actividades ou funções,
públicas ou privadas, nos termos da lei;
e) Exercer a competência em matéria disciplinar prevista na lei.
3 — No âmbito da gestão orçamental e realização de
despesas, compete aos titulares dos cargos de direcção
superior de 1.º grau, designadamente:
a) Elaborar os projectos de orçamento de funcionamento
e de investimento, tendo em conta os planos de actividades
e os programas aprovados;
b) Executar o orçamento de acordo com uma rigorosa
gestão dos recursos disponíveis, adoptando as medidas
necessárias à correcção de eventuais desvios ou propondo
as que ultrapassem a sua competência;
c) Elaborar e aprovar a conta de gerência;
d) Assegurar as condições necessárias ao exercício do
controlo financeiro e orçamental pelas entidades legalmente competentes;
e) Autorizar a realização de despesas públicas com obras
e aquisição de bens e serviços, dentro dos limites estabelecidos por lei;
f) Autorizar a prestação de serviços e a venda de produtos próprios, fixando os respectivos preços.
4 — No âmbito da gestão de instalações e equipamentos, compete aos titulares dos cargos de direcção superior
de 1.º grau, designadamente:
a) Superintender na utilização racional das instalações
afectas ao respectivo serviço ou órgão, bem como na sua
manutenção e conservação e beneficiação;
b) Promover a melhoria de equipamentos que constituam infra-estruturas ao atendimento;
c) Velar pela existência de condições de saúde, higiene
e segurança no trabalho, garantindo, designadamente, a
avaliação e registo actualizado dos factores de risco, planificação e orçamentação das acções conducentes ao seu
efectivo controlo;
d) Gerir de forma eficaz e eficiente a utilização, manutenção e conservação dos equipamentos afectos ao respectivo serviço ou órgão.
5 — As competências dos titulares dos cargos de direcção superior de 1.º grau em matéria de gestão de recursos
humanos não prejudicam as competências dos dirigentes
dos serviços e órgãos responsáveis pela gestão centralizada
de recursos humanos de cada ministério.
Artigo 8.º

b) Orientar, controlar e avaliar o desempenho e a eficiência dos serviços dependentes, com vista à execução
dos planos de actividades e à prossecução dos resultados
obtidos e a alcançar;
c) Garantir a coordenação das actividades e a qualidade técnica da prestação dos serviços na sua dependência;
d) Gerir com rigor e eficiência os recursos humanos,
patrimoniais e tecnológicos afectos à sua unidade orgânica,
optimizando os meios e adoptando medidas que permitam
simplificar e acelerar procedimentos e promover a aproximação à sociedade e a outros serviços públicos;
e) Praticar os actos previstos no anexo II, que é parte
integrante da presente lei.
2 — Compete aos titulares dos cargos de direcção intermédia de 2.º grau:
a) Assegurar a qualidade técnica do trabalho produzido
na sua unidade orgânica e garantir o cumprimento dos
prazos adequados à eficaz prestação do serviço, tendo em
conta a satisfação do interesse dos destinatários;
b) Efectuar o acompanhamento profissional no local
de trabalho, apoiando e motivando os trabalhadores em
funções públicas e proporcionando-lhes os adequados
conhecimentos e aptidões profissionais necessários ao
exercício do respectivo posto de trabalho, bem como os
procedimentos mais adequados ao incremento da qualidade
do serviço a prestar;
c) Divulgar junto dos trabalhadores em funções públicas
os documentos internos e as normas de procedimento a
adoptar pelo serviço, bem como debater e esclarecer as
acções a desenvolver para cumprimento dos objectivos do
serviço, de forma a garantir o empenho e a assunção de
responsabilidades por parte dos trabalhadores em funções
públicas;
d) Proceder de forma objectiva à avaliação do mérito
dos trabalhadores em funções públicas, em função dos
resultados individuais e de grupo e à forma como cada um
se empenha na prossecução dos objectivos e no espírito
de equipa;
e) Identificar as necessidades de formação específica dos
trabalhadores em funções públicas da sua unidade orgânica
e propor a frequência das acções de formação consideradas
adequadas ao suprimento das referidas necessidades, sem
prejuízo do direito à autoformação;
f) Proceder ao controlo efectivo da assiduidade, pontualidade e cumprimento do período normal de trabalho
por parte dos trabalhadores em funções públicas da sua
unidade orgânica;
g) Autorizar a passagem de certidões de documentos
arquivados na respectiva unidade orgânica, excepto quando
contenham matéria confidencial ou reservada, bem como
a restituição de documentos aos interessados;
h) Praticar os actos previstos no anexo II, que é parte
integrante da presente lei, quando não se encontrem directamente dependentes dos titulares dos cargos dirigentes
referidos no n.º 1.

Competência dos titulares dos cargos de direcção intermédia

Artigo 9.º

1 — Compete aos titulares de cargos de direcção intermédia de 1.º grau:

Delegação de competências

a) Definir os objectivos de actuação da unidade orgânica que dirigem, tendo em conta os objectivos gerais
estabelecidos;

1 — Os membros do Governo podem delegar nos titulares dos cargos de direcção superior de 1.º grau as competências relativas às atribuições dos respectivos serviços
e órgãos.
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2 — Os titulares dos cargos de direcção superior de
1.º grau podem delegar em todos os níveis e graus de
pessoal dirigente as suas competências próprias.
3 — A delegação de assinatura da correspondência
ou de expediente necessário à mera instrução dos processos é possível em qualquer trabalhador em funções
públicas.
4 — A delegação e a subdelegação de competências
constituem instrumentos privilegiados de gestão, cabendo
aos titulares dos cargos de direcção superior de 1.º grau a
promoção da sua adopção, enquanto meios que propiciam
a redução de circuitos de decisão e uma gestão mais célere
e desburocratizada.

4 — A formação específica acima referida pode igualmente ser garantida por instituições de ensino superior, em
termos fixados em diploma regulamentar.
5 — Os titulares dos cargos dirigentes frequentam um
dos cursos a que se refere o n.º 1 durante os dois primeiros
anos de exercício de funções ou, em caso de impossibilidade por causa que não lhes seja imputável, no mais
breve prazo.
SECÇÃO V
Exercício de funções

Artigo 13.º

Artigo 10.º

Horário de trabalho

SECÇÃO IV

O pessoal dirigente está isento de horário de trabalho,
não lhe sendo, por isso, devida qualquer remuneração
por trabalho prestado fora do período normal de trabalho.

Qualificação e formação

Artigo 14.º

(Revogado.)

Artigo 11.º
Qualificação e formação

1 — O exercício da função dirigente está dependente da
posse de perfil, experiência e conhecimentos adequados
para o desempenho do respectivo cargo, bem como da
formação profissional específica definida na presente lei.
2 — A permanente actualização no domínio das técnicas
de gestão e desenvolvimento das competências do pessoal dirigente é garantida através do sistema de formação
profissional.
3 — Para além das acções decorrentes do disposto no
número anterior, a formação dos dirigentes pode ser actualizada pela participação em congressos, seminários,
colóquios e palestras.
Artigo 12.º
Formação profissional específica

1 — O desempenho de funções dirigentes é acompanhado pela realização de formação profissional específica
em gestão nos domínios da Administração Pública, diferenciada, se necessário, em função do nível, grau, competências e responsabilidades dos cargos dirigentes.
2 — A formação profissional específica privilegia as
seguintes áreas de competências:
a) Organização e actividade administrativa;
b) Gestão de pessoas e liderança;
c) Gestão de recursos humanos, orçamentais, materiais
e tecnológicos;
d) Informação e conhecimento;
e) Qualidade, inovação e modernização;
f) Internacionalização e assuntos comunitários;
g) Gestão da mudança.
3 — Os cursos adequados à formação profissional específica a que se refere o presente artigo, qualquer que seja a
sua designação e duração, são assegurados, preferencialmente, no âmbito da Administração Pública, pelo serviço
ou órgão com atribuições na área da formação profissional,
devendo os respectivos regulamentos e condições de acesso
ser objecto de portaria do membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública.

(Revogado.)
Artigo 15.º
Responsabilidade

No exercício das suas funções, os titulares de cargos
dirigentes são responsáveis civil, criminal, disciplinar e
financeiramente, nos termos da lei.
Artigo 16.º
Exclusividade e acumulação de funções

1 — O exercício de cargos dirigentes é feito em regime
de exclusividade, nos termos da lei.
2 — O regime de exclusividade implica a renúncia ao
exercício de quaisquer outras actividades ou funções de
natureza profissional, públicas ou privadas, exercidas com
carácter regular ou não, e independentemente da respectiva
remuneração, sem prejuízo do disposto nos artigos 27.º a
29.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
5 — Pode haver acumulação de cargos dirigentes do
mesmo nível e grau, sem direito a acumulação das remunerações base.
6 — (Revogado.)
7 — A violação do disposto no presente artigo constitui
fundamento para dar por finda a comissão de serviço.
Artigo 17.º
Incompatibilidades, impedimentos e inibições

1 — Para além do disposto no artigo anterior, a participação dos titulares dos cargos de direcção superior em
órgãos sociais de pessoas colectivas só é permitida, nos
termos da lei, quando se trate do exercício de funções em
pessoas colectivas sem fins lucrativos.
2 — O pessoal dirigente está sujeito ao regime de incompatibilidades, impedimentos e inibições previstos nas
disposições reguladoras de conflitos de interesses resultantes do exercício de funções públicas, designadamente
nas constantes da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro,
e nas dos artigos 44.º a 51.º do Código do Procedimento
Administrativo.
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3 — Aos titulares dos cargos de direcção superior são
ainda aplicáveis, com as necessárias adaptações, os artigos
5.º, 9.º, 9.º-A, 11.º, 12.º, 13.º, n.º 4, e 14.º da Lei n.º 64/93,
de 26 de Agosto, na redacção em vigor.
4 — Os titulares de cargos de direcção superior da
Administração Pública e os membros dos gabinetes governamentais não podem desempenhar, pelo período de
três anos contados da cessação dos respectivos cargos, as
funções de inspector-geral e subinspector-geral, ou a estas
expressamente equiparadas, no sector específico em que
exerceram actividade dirigente ou prestaram funções de
assessoria.
5 — Exceptua-se do disposto no número anterior o
regresso à actividade exercida à data da investidura no
cargo, sem prejuízo da aplicação das disposições relativas a
impedimentos constantes dos artigos 44.º a 51.º do Código
do Procedimento Administrativo.
6 — A violação do disposto no presente artigo constitui
fundamento para dar por finda a comissão de serviço.
CAPÍTULO II
Recrutamento, selecção, provimento e cessação
de funções
SECÇÃO I
Recrutamento, selecção e provimento dos cargos
de direcção superior

Artigo 18.º
Recrutamento para os cargos de direcção superior

1 — Os titulares dos cargos de direcção superior
são recrutados, por procedimento concursal, nos termos dos artigos seguinte e 19.º -A, de entre indivíduos com licenciatura concluída à data de abertura do
concurso há pelo menos 12 ou 8 anos, consoante se
trate de cargos de direcção superior de 1.º ou de 2.º
grau, vinculados ou não à Administração Pública, que
possuam competência técnica, aptidão, experiência
profissional e formação adequadas ao exercício das
respectivas funções.
2 — A iniciativa do procedimento concursal referido
no número anterior cabe ao membro do Governo com
poder de direcção ou de superintendência e tutela sobre
o serviço ou órgão em que se integra o cargo a preencher,
competindo-lhe, neste âmbito, definir o perfil, experiência profissional e competências de gestão exigíveis aos
candidatos.
3 — O procedimento concursal é efectuado pela Comissão de Recrutamento e Selecção para a Administração Pública, adiante designada por Comissão, entidade
independente, que funciona junto do membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública, nos termos dos respectivos Estatutos.
4 — A Comissão estabelece, nos termos das suas
competências, os critérios aplicáveis na selecção de candidatos a cargos de direcção superior, designadamente
as competências de liderança, colaboração, motivação, orientação estratégica, orientação para resultados,
orientação para o cidadão e serviço público, gestão da
mudança e inovação, sensibilidade social, experiência
profissional, formação académica e formação profissional.

Artigo 19.º
Selecção e provimento nos cargos de direcção superior

1 — O procedimento concursal é obrigatoriamente publicitado na bolsa de emprego público (BEP) e, pelo menos,
na plataforma electrónica do Governo e em duas outras
plataformas electrónicas, durante 10 dias, com a indicação
dos requisitos formais de provimento, do perfil exigido e
dos métodos de selecção, que incluem, necessariamente,
a avaliação curricular e, aos candidatos habilitados para
o procedimento, a realização de entrevistas de avaliação
pela Comissão.
2 — A publicitação referida no número anterior é precedida de aviso a publicar na 2.ª série do Diário da República,
podendo ainda ser divulgado em órgão de imprensa de
expansão nacional.
3 — A promoção das publicitações previstas nos números anteriores é assegurada pela Direcção-Geral da
Administração e do Emprego Público, em conformidade
com as instruções da Comissão.
4 — O júri é constituído:
a) Pelo presidente da Comissão, que tem voto de qualidade, ou por quem este designe, que preside;
b) Por um vogal permanente da Comissão;
c) Por um vogal não permanente da Comissão, em exercício de funções em órgão ou serviço integrado na orgânica
do ministério a que respeita o procedimento concursal, mas
em órgão ou serviço não coincidente com este;
d) Pelo perito cooptado pelos anteriores de uma bolsa
de peritos que funciona junto da Comissão, em exercício
de funções em órgão ou serviço integrado na orgânica do
ministério a que respeita o procedimento concursal, mas
em órgão ou serviço não coincidente com este.
5 — Na selecção dos candidatos o júri procede à aplicação dos métodos de selecção definidos no respectivo
aviso de abertura de procedimento concursal.
6 — O júri, após conclusão da aplicação dos métodos
de selecção previstos, elabora a proposta de designação
indicando três candidatos, ordenados por ordem alfabética
e acompanhados dos fundamentos da escolha de cada um
deles, e apresenta-a ao membro do Governo que tenha o
poder de direcção ou de superintendência e tutela sobre o
serviço ou órgão a que respeita o procedimento concursal,
que previamente à designação pode realizar uma entrevista
de avaliação aos três candidatos.
7 — Na situação de procedimento concursal em que
não haja um número suficiente de candidatos para os
efeitos do número anterior ou em que o mesmo fique
deserto, deve a Comissão proceder à repetição de aviso
de abertura referente ao mesmo procedimento concursal,
nos termos do n.º 1 e seguintes e, verificando-se o mesmo
resultado, pode o membro do Governo competente para
o provimento proceder a recrutamento por escolha, de
entre indivíduos que reúnam o perfil definido pelo aviso
de abertura.
8 — Os cargos de direcção superior são providos por
despacho do membro do Governo competente, em regime
de comissão de serviço, por um período de cinco anos,
renovável por igual período sem necessidade de recurso
a procedimento concursal.
9 — A duração da comissão de serviço e das respectivas
renovações não pode exceder, na globalidade, 10 anos consecutivos, não podendo o dirigente ser provido no mesmo
cargo do respectivo serviço antes de decorridos 5 anos.
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10 — O provimento nos cargos de direcção superior
produz efeitos à data do despacho de designação, salvo
se outra data for expressamente fixada.
11 — O despacho de designação, devidamente fundamentado, é publicado no Diário da República, juntamente
com uma nota relativa ao currículo académico e profissional do designado.
12 — A designação dispensa a autorização do serviço
ou órgão de origem do designado.
13 — O procedimento concursal é urgente e de interesse
público, não havendo lugar a audiência de interessados.
14 — Não há efeito suspensivo do recurso administrativo interposto do despacho de designação ou de qualquer
outro acto praticado no decurso do procedimento.
15 — A propositura de providência cautelar de suspensão da eficácia de um acto administrativo praticado no
procedimento não tem por efeito a proibição da execução
desse acto.
16 — Em caso de suspensão judicial da eficácia do
despacho de designação, é aplicável o disposto no artigo 27.º
Artigo 19.º-A

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, a
área de recrutamento para os cargos de direcção intermédia
de unidades orgânicas cujas competências sejam essencialmente asseguradas por pessoal integrado em carreiras
ou categorias de grau 3 de complexidade funcional a que
corresponda uma actividade específica é alargada a trabalhadores integrados nessas carreiras titulares de curso
superior que não confira grau de licenciatura.
4 — Quando as leis orgânicas expressamente o prevejam, o recrutamento para os cargos de direcção intermédia
pode também ser feito de entre trabalhadores em funções
públicas integrados em carreiras específicas dos respectivos serviços ou órgãos, ainda que não possuidores de
curso superior.
5 — Nos casos em que o procedimento concursal fique
deserto ou em que nenhum dos candidatos reúna condições para ser designado, nos termos do n.º 7 do artigo
seguinte, os titulares dos cargos de direcção intermédia
podem igualmente ser recrutados, em subsequente procedimento concursal, de entre indivíduos licenciados sem
vínculo à Administração Pública que reúnam os requisitos
previstos no n.º 1 e desde que:

Carta de missão

a) O serviço ou órgão interessado o tenha solicitado,
em proposta fundamentada, ao membro do Governo responsável pela área da Administração Pública;
b) O recrutamento caiba dentro da quota anualmente
fixada para o efeito pelo membro do Governo responsável
pela área da Administração Pública;
c) O membro do Governo responsável pela área da
Administração Pública o tenha autorizado.

1 — Com o aviso de abertura do concurso é publicada
a carta de missão, elaborada pelo membro do Governo
que dirige ou superintende e tutela o serviço ou órgão
em que se insere o cargo a preencher, que constitui um
compromisso de gestão.
2 — Na carta de missão são definidos de forma explícita
os objectivos, devidamente quantificados e calendarizados,
a atingir no decurso do exercício de funções, sem prejuízo
da sua revisão, sempre que tal se justifique, por alterações
de contexto geral ou por circunstâncias específicas que o
determinem, mediante orientação do respectivo membro
do Governo.
3 — Os candidatos devem juntar uma declaração à sua
candidatura, elaborada em conformidade com modelo
aprovado por Regulamento da Comissão de Recrutamento
e Selecção para a Administração Pública, aceitando os
termos da carta de missão, sob pena de não aceitação da
candidatura.
SECÇÃO II
Recrutamento, selecção e provimento dos cargos
de direcção intermédia

Artigo 20.º
Área de recrutamento dos cargos de direcção intermédia

1 — Os titulares dos cargos de direcção intermédia são
recrutados, por procedimento concursal, nos termos do
artigo seguinte, de entre trabalhadores em funções públicas contratados ou designados por tempo indeterminado,
licenciados, dotados de competência técnica e aptidão para
o exercício de funções de direcção, coordenação e controlo
que reúnam seis ou quatro anos de experiência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias para cujo
exercício ou provimento seja exigível uma licenciatura,
consoante se trate de cargos de direcção intermédia de
1.º ou de 2.º grau, respectivamente.
2 — Os diplomas orgânicos ou estatutários dos serviços
e órgãos públicos abrangidos pela presente lei estabelecem,
expressamente, a área e os requisitos de recrutamento dos
titulares dos cargos de direcção intermédia de 3.º grau ou
inferior.

Artigo 21.º
Selecção e provimento dos cargos de direcção intermédia

1 — O procedimento concursal é publicitado na bolsa
de emprego público durante 10 dias, com a indicação dos
requisitos formais de provimento, do perfil exigido, tal
qual se encontra caracterizado no mapa de pessoal e no
regulamento interno, da composição do júri e dos métodos
de selecção, que incluem, necessariamente, a realização
de uma fase final de entrevistas públicas.
2 — A publicitação referida no número anterior é precedida de aviso a publicar em órgão de imprensa de expansão
nacional e na 2.ª série do Diário da República, em local especialmente dedicado a concursos para cargos dirigentes, com
a indicação do cargo a prover e do dia daquela publicitação.
3 — O júri é constituído:
a) Pelo titular do cargo de direcção superior de 1.º grau
do serviço ou órgão em cujo quadro se encontre o cargo a
prover ou por quem ele designe, que preside;
b) Por dirigente de nível e grau igual ou superior ao
do cargo a prover em exercício de funções em diferente
serviço ou órgão, designado pelo respectivo dirigente máximo; e
c) Por indivíduo de reconhecida competência na área
funcional respectiva, designado por estabelecimento de
ensino de nível superior ou por associação pública representativa de profissão correspondente.
4 — Para a selecção dos titulares dos cargos dirigentes
intermédios de 3.º grau e inferior, o júri é constituído:
a) Pelo titular do cargo de direcção superior de 1.º grau
do serviço ou órgão em cujo mapa se encontre o cargo a
prover ou por quem ele designe, que preside;
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b) Por dois dirigentes de nível e grau igual ou superior
ao cargo a prover, um deles em exercício no serviço ou
órgão em cujo mapa se encontre o cargo a prover e outro
em diferente serviço ou órgão, ambos designados pelo
respectivo dirigente máximo.
5 — Ao elemento do júri referido na alínea c) do n.º 3
que não seja vinculado à Administração Pública é devida
remuneração nos termos fixados pelo membro do Governo
responsável pela área da Administração Pública.
6 — O júri, findo o procedimento concursal, elabora a
proposta de designação, com a indicação das razões por
que a escolha recaiu no candidato proposto, abstendo-se
de ordenar os restantes candidatos.
7 — O júri pode considerar que nenhum dos candidatos
reúne condições para ser designado.
8 — A pedido do serviço ou órgão interessado, o procedimento concursal é assegurado por entidade pública
competente, integrada em diferente ministério, com dispensa de constituição de júri, mas com intervenção do
indivíduo previsto na alínea c) do n.º 3, sendo, nesse caso,
aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos n.os 1,
2, 4, 5, 6 e 7.
9 — Os titulares dos cargos de direcção intermédia são
providos por despacho do dirigente máximo do serviço ou
órgão, em comissão de serviço, pelo período de três anos,
renovável por iguais períodos de tempo.
10 — O provimento nos cargos de direcção intermédia
produz efeitos à data do despacho de designação, salvo se
outra data for expressamente fixada.
11 — O despacho de designação, devidamente fundamentado, é publicado no Diário da República juntamente
com uma nota relativa ao currículo académico e profissional do designado.
12 — A designação dispensa a autorização do serviço
ou órgão de origem do designado.
13 — O procedimento concursal é urgente e de interesse
público, não havendo lugar a audiência de interessados.
14 — Não há efeito suspensivo do recurso administrativo interposto do despacho de designação ou de qualquer
outro acto praticado no decurso do procedimento.
15 — A propositura de providência cautelar de suspensão da eficácia de um acto administrativo praticado no
procedimento não tem por efeito a proibição da execução
desse acto.
16 — Em caso de suspensão judicial da eficácia do
despacho de designação, é aplicável o disposto no artigo 27.º
SECÇÃO III
Renovação da comissão de serviço

Artigo 22.º
Renovação da comissão de serviço dos titulares
dos cargos de direcção superior

1 — Para efeitos de eventual renovação da comissão de
serviço, os titulares dos cargos de direcção superior darão
conhecimento do termo da respectiva comissão de serviço
ao membro do Governo competente, com a antecedência
mínima de 90 dias.
2 — A comunicação referida no número anterior será
acompanhada de relatório dos resultados obtidos durante o
exercício do cargo, tendo sempre como referência a carta de
missão e os planos e relatórios de actividades, bem como
de uma síntese da aplicação do sistema de avaliação do
respectivo serviço.

3 — A renovação da comissão de serviço depende dos
resultados evidenciados no respectivo exercício.
Artigo 23.º
Renovação da comissão de serviço dos titulares
dos cargos de direcção intermédia

1 — Para efeitos de eventual renovação da comissão
de serviço, os titulares dos cargos de direcção intermédia
darão conhecimento do termo da respectiva comissão de
serviço ao dirigente máximo do serviço, com a antecedência mínima de 90 dias.
2 — A renovação da comissão de serviço dependerá da
análise circunstanciada do respectivo desempenho e dos
resultados obtidos, a qual terá como referência o processo
de avaliação do dirigente cessante, assim como de relatório de demonstração das actividades prosseguidas e dos
resultados obtidos.
3 — No caso de renovação da comissão de serviço de
titulares de cargos de direcção intermédia de 2.º grau ou
inferior, a informação a apresentar é confirmada pelo respectivo superior hierárquico.
Artigo 24.º
Procedimento

1 — A decisão sobre a renovação da comissão de serviço
a que se referem os artigos anteriores é comunicada por
escrito aos interessados até 60 dias antes do seu termo,
sendo acompanhada de determinação para abertura do
correspondente procedimento concursal quando aquela
não tenha sido renovada.
2 — (Revogado.)
3 — Em caso de não renovação da comissão de serviço,
as funções são asseguradas em regime de gestão corrente
ou, transitoriamente, em regime de substituição até à designação de novo titular.
4 — O exercício de funções em regime de gestão corrente não poderá exceder o prazo máximo de 90 dias.
SECÇÃO IV
Cessação da comissão de serviço

Artigo 25.º
Cessação

1 — A comissão de serviço dos titulares dos cargos
dirigentes cessa:
a) Pelo seu termo, nos casos do n.º 1 do artigo anterior;
b) Pela tomada de posse seguida de exercício, a qualquer
título, de outro cargo ou função, salvo nos casos e durante
o tempo em que haja lugar a suspensão ou em que seja
permitida a acumulação nos termos da presente lei;
c) Por extinção ou reorganização da unidade orgânica,
salvo se for expressamente mantida a comissão de serviço
no cargo dirigente do mesmo nível que lhe suceda;
d) Nos casos do n.º 7 do artigo 16.º e do n.º 6 do artigo 17.º da presente lei e do n.º 3 do artigo 29.º da Lei
n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro;
e) Por despacho fundamentado numa das seguintes situações:
i) Não realização dos objectivos previstos, designadamente dos constantes da carta de missão;
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ii) Falta de prestação de informações ou prestação deficiente das mesmas, quando consideradas essenciais para
o cumprimento da política global do Governo;
iii) Não comprovação superveniente da capacidade
adequada a garantir a observação das orientações superiormente fixadas;
iv) Necessidade de imprimir nova orientação à gestão
dos serviços;
f) Na sequência de procedimento disciplinar em que se
tenha concluído pela aplicação de sanção disciplinar;
g) Pela não frequência, por causa que lhes seja imputável, ou pelo não aproveitamento em curso a que se refere
o n.º 1 do artigo 12.º;
h) (Revogada.)
i) A requerimento do interessado, apresentado nos serviços com a antecedência mínima de 60 dias, e que se
considerará deferido se no prazo de 30 dias a contar da
data da sua entrada sobre ele não recair despacho de indeferimento.
2 — A cessação da comissão de serviço com fundamento na alínea e) do número anterior pressupõe a prévia
audição do dirigente sobre as razões invocadas, independentemente da organização de qualquer processo.
3 — (Revogado.)
4 — (Revogado.)
Artigo 26.º
Indemnização

1 — Quando a cessação da comissão de serviço se fundamente na extinção ou reorganização da unidade orgânica
ou na necessidade de imprimir nova orientação à gestão
dos serviços, os dirigentes têm direito a uma indemnização desde que contem, pelo menos, 12 meses seguidos de
exercício de funções.
2 — A indemnização referida no número anterior será
calculada em função do tempo que faltar para o termo
da comissão de serviço e no montante que resultar da
diferença entre a remuneração base do cargo dirigente
cessante e a remuneração da respectiva categoria de origem.
3 — O montante da indemnização tem como limite
máximo o valor correspondente à diferença anual das remunerações, nelas se incluindo os subsídios de férias e
de Natal.
4 — O direito à indemnização prevista nos números
anteriores só é reconhecido nos casos em que à cessação
da comissão de serviço não se siga imediatamente novo
exercício de funções dirigentes em cargo de nível igual ou
superior ou o exercício de outro cargo público com nível
remuneratório igual ou superior.
5 — O exercício das funções referidas no número anterior, no período a que se reporta a indemnização, determina
a obrigatoriedade da reposição da importância correspondente à diferença entre o número de meses a que respeite a
indemnização percebida e o número de meses que mediar
até à nova designação.
6 — Para efeitos do disposto no número anterior, a nova
designação será acompanhada de declaração escrita do
interessado de que não recebeu ou de que irá proceder à
reposição da indemnização recebida, a qual será comunicada aos serviços processadores.

Artigo 26.º-A
Suspensão

1 — A comissão de serviço dos titulares dos cargos
de direcção superior de 2.º grau e de direcção intermédia
suspende-se quando sejam designados para gabinetes de
membros do Governo ou equiparados ou em regime de
substituição.
2 — A comissão de serviço suspende-se por quatro anos
ou enquanto durar o exercício do cargo ou função, se este
tiver duração inferior, sendo as funções de origem asseguradas em regime de substituição.
3 — O período de suspensão conta, para todos os efeitos legais, como tempo de serviço prestado no cargo de
origem.
SECÇÃO V
Substituição

Artigo 27.º
Designação em substituição

1 — Os cargos dirigentes podem ser exercidos em regime de substituição nos casos de ausência ou impedimento
do respectivo titular quando se preveja que estes condicionalismos persistam por mais de 60 dias ou em caso de
vacatura do lugar.
2 — A designação em regime de substituição é feita
pela entidade competente, devendo ser observados todos
os requisitos legais exigidos para o provimento do cargo,
com excepção do procedimento concursal a que se referem
os artigos 18.º a 21.º
3 — A substituição cessa na data em que o titular retome
funções ou passados 90 dias sobre a data da vacatura do
lugar, salvo se estiver em curso procedimento tendente à
designação de novo titular.
4 — A substituição pode ainda cessar, a qualquer momento, por decisão da entidade competente ou a pedido
do substituto, logo que deferido.
5 — O período de substituição conta, para todos
os efeitos legais, como tempo de serviço prestado no
cargo anteriormente ocupado, bem como no lugar de
origem.
6 — O substituto tem direito à totalidade das remunerações e demais abonos e regalias atribuídos pelo exercício
do cargo do substituído, independentemente da libertação
das respectivas verbas por este, sendo os encargos suportados pelas correspondentes dotações orçamentais.
CAPÍTULO III
Direitos e deveres
SECÇÃO I
Direitos

Artigo 28.º
Salvaguarda de direitos

1 — Os titulares de cargos dirigentes gozam, independentemente do seu vínculo de origem, dos direitos gerais
reconhecidos aos trabalhadores em funções públicas do
serviço ou órgão em que exerçam funções.
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2 — O pessoal dirigente conserva o direito ao lugar
de origem e ao regime de segurança social por que está
abrangido, não podendo ser prejudicado na sua carreira
profissional por causa do exercício daquelas funções, relevando para todos os efeitos no lugar de origem o tempo
de serviço prestado naquele cargo.
Artigo 29.º
(Revogado.)
Artigo 30.º
(Revogado.)
Artigo 31.º

do titular do cargo, afixado no órgão ou no serviço e inserido na respectiva página electrónica, e, sem prejuízo
do disposto no número seguinte, cessam aquelas funções,
sem quaisquer formalidades, na data da cessação ou da
suspensão de funções de quem os designou.
4 — As funções de secretariado cessam, a todo o tempo,
por iniciativa do titular do cargo ou do trabalhador.
5 — Os trabalhadores que exerçam funções de secretariado têm direito a um suplemento remuneratório cujo
montante pecuniário é fixado na portaria referida no n.º 2
do artigo 68.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27 de Fevereiro.
6 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, o
trabalho prestado fora do período e dos dias normais de
trabalho dos trabalhadores que exerçam funções de secretariado não é remunerado.

Estatuto remuneratório

1 — A remuneração do pessoal dirigente é estabelecida
em diploma próprio, o qual poderá determinar níveis diferenciados de remuneração em função do tipo de serviço
ou órgão em que exerce funções.
2 — Ao pessoal dirigente são abonadas despesas de
representação de montante fixado em despacho do Primeiro-Ministro e do membro do Governo responsável pela área
da Administração Pública.
3 — O pessoal dirigente pode, mediante autorização expressa no despacho de designação, optar pelo vencimento
ou retribuição base da sua função, cargo ou categoria de
origem, não podendo, todavia, exceder, em caso algum, o
vencimento base do Primeiro-Ministro.
4 — Os titulares dos cargos de direcção intermédia que
não tenham vínculo à Administração Pública não podem
optar pelo vencimento ou retribuição base da sua função,
cargo ou categoria de origem.
5 — Para efeitos do disposto no n.º 3, é adoptado como
referência o vencimento ou retribuição base médio efectivamente percebido durante o ano anterior à data do despacho de designação.
6 — A identificação dos níveis remuneratórios correspondentes às remunerações base dos cargos de direcção
intermédia de 3.º grau ou inferior é efectuada no diploma
orgânico ou estatutário que os preveja.
7 — Aos titulares de cargos de direcção superior são
atribuídos prémios de gestão em termos definidos em decreto regulamentar.
8 — Aos titulares de cargos de direcção intermédia são
atribuídos prémios de desempenho nos termos previstos,
com as necessárias adaptações, para os trabalhadores que
exercem funções públicas.
Artigo 32.º
(Revogado.)

SECÇÃO II
Deveres

Artigo 34.º
Deveres específicos

Para além dos deveres gerais dos trabalhadores do serviço e órgão em que exercem funções, o pessoal dirigente
está sujeito aos seguintes deveres específicos:
a) Dever de manter informado o Governo, através da via
hierárquica competente, sobre todas as questões relevantes
referentes aos serviços;
b) Dever de assegurar a conformidade dos actos praticados pelo pessoal do respectivo serviço com o estatuído
na lei e com os legítimos interesses dos cidadãos;
c) Dever geral de assiduidade e cumprimento do período
normal de trabalho, assim como o dever de a qualquer
momento comparecer ao serviço quando chamado.
Artigo 35.º
(Revogado.)
CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias
Artigo 36.º
Prevalência

1 — A presente lei prevalece sobre quaisquer disposições gerais ou especiais relativas aos diversos serviços
ou órgãos.
2 — (Revogado.)
Artigo 37.º

Artigo 33.º
Apoio

1 — Aos titulares dos cargos dirigentes são aplicáveis
os regimes de patrocínio judiciário e isenção de custas
previstos nos Decretos-Leis n.os 148/2000, de 19 de Julho,
e 34/2008, de 26 de Fevereiro.
2 — Os titulares dos cargos de direcção superior de
1.º grau podem ser apoiados por um trabalhador que exerça
funções de secretariado.
3 — Os trabalhadores que exerçam funções de secretariado são designados, com o seu acordo, por despacho

Normas transitórias

1 — A entrada em vigor da presente lei não prejudica
as nomeações do pessoal dirigente existentes àquela data
nem a contagem dos respectivos prazos.
2 — A suspensão das comissões de serviço ao abrigo do
disposto no artigo 19.º da Lei n.º 49/99, de 22 de Junho,
mantém-se até ao termo dos mandatos que lhes deram
origem.
3 — As equiparações dos cargos dirigentes feitas antes
da entrada em vigor da presente lei consideram-se eficazes para efeitos do disposto nos n.os 3 e 4 do artigo 2.º da
mesma.
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4 — Mantêm-se válidos os concursos cujos avisos de
abertura se encontrem publicados à data de entrada em
vigor da presente lei, os quais deverão prosseguir os seus
termos ao abrigo da legislação em vigor à data da sua
abertura.
5 — Mantém-se em vigor o disposto no artigo 3.º do
Decreto-Lei n.º 34/93, de 13 de Fevereiro.
6 — O disposto no artigo 33.º da Lei n.º 49/99, de 22
de Junho, aplica-se aos dirigentes que se encontrem em
funções à data em vigor da presente lei e que preencham
os requisitos nele previstos até à cessação da respectiva
comissão de serviço.
Artigo 38.º
Norma revogatória

São revogadas as Leis n.os 12/96, de 18 de Abril, e 49/99,
de 22 de Junho.
Artigo 39.º
Entrada em vigor

Autorizar a constituição de fundos permanentes das dotações do respectivo orçamento, com excepção das rubricas
referentes a pessoal, até ao limite de um duodécimo.
Celebrar contratos de seguro e de arrendamento e autorizar a respectiva actualização, sempre que resulte de imposição legal.
Autorizar deslocações em serviço, qualquer que seja
o meio de transporte, bem como o processamento dos
correspondentes abonos ou despesas com a aquisição de
bilhetes ou títulos de transporte e de ajudas de custo, antecipadas ou não.
Autorizar as despesas resultantes de indemnizações
a terceiros ou da recuperação de bens afectos ao serviço
danificados por acidentes com intervenção de terceiros.
Autorizar despesas eventuais de representação dos serviços, bem como as de carácter excepcional.
Qualificar como acidente em serviço os sofridos pelo
pessoal e autorizar o processamento das respectivas despesas.
Autorizar o processamento de despesas cujas facturas,
por motivo justificado, dêem entrada nos serviços para
além do prazo regulamentar.

A presente lei entra em vigor no dia 1 do mês seguinte
ao da sua publicação.

ANEXO II

ANEXO I

[a que se refere a alínea e) do n.º 1 e a alínea h)
do n.º 2 do artigo 8.º]

[a que se refere a alínea d) do n.º 1 do artigo 7.º]

Autorizar a abertura de concursos e praticar todos os
actos subsequentes, nomear e exonerar o pessoal do quadro
e determinar a conversão da designação provisória em
definitiva, bem como autorizar situações de mobilidade e
comissões de serviço.
Celebrar, renovar e rescindir contratos de pessoal.
Autorizar a prestação de trabalho extraordinário, nocturno, em dias de descanso e em feriados.
Assinar os termos de aceitação e conferir a posse ao
pessoal.
Autorizar a aceitação ou posse em local diferente daquele em que o pessoal foi colocado, prorrogar o respectivo
prazo, solicitar que aquelas sejam autorizadas ou conferidas
pela autoridade administrativa ou por agente diplomático
ou consular e conceder ao pessoal dos serviços externos
o direito ao vencimento a partir da data da aceitação ou
da posse, independentemente da entrada em exercício das
novas funções.
Autorizar a atribuição dos abonos e regalias a que os
trabalhadores em funções públicas tenham direito, nos
termos da lei.
Autorizar a inscrição e participação do pessoal em congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de formação ou outras iniciativas semelhantes que decorram em
território nacional quando importem custos para o serviço,
bem como a inscrição e participação em estágios.
Praticar todos os actos relativos à aposentação do pessoal, salvo no caso de aposentação compulsiva, e, em geral,
todos os actos respeitantes ao regime de segurança social,
incluindo os referentes a acidentes em serviço.
Praticar os actos da competência dos titulares dos cargos de direcção intermédia relativamente a dirigentes e a
pessoal que se encontrem na sua dependência.
Autorizar, dentro dos limites estabelecidos pelo respectivo orçamento anual, transferências de verbas subordinadas à mesma classificação orgânica e a antecipação
até dois duodécimos por rubrica, com limites anualmente
fixados pelo Ministério das Finanças.

Autorizar o exercício de funções a tempo parcial. Justificar ou injustificar faltas. Conceder licenças e autorizar
o regresso à actividade, com excepção da licença sem
vencimento por um ano por motivo de interesse público e
da licença de longa duração.
Autorizar o gozo e a acumulação de férias e aprovar o
respectivo plano anual.
Autorizar o abono do vencimento de exercício perdido
por motivo de doença.
Autorizar a inscrição e participação do pessoal em
congressos, reuniões, seminários, colóquios, cursos de
formação em regime de autoformação ou outras iniciativas
semelhantes que decorram em território nacional quando
não importem custos para o serviço.
Autorizar o pessoal a comparecer em juízo quando requisitado nos termos da lei de processo.
Resolução da Assembleia da República n.º 151/2011
Recomenda ao Governo que reavalie o actual regime de renda
apoiada com base em critérios de maior sensibilidade social
e que promova as medidas que se afigurem necessárias para
minorar os efeitos da sua aplicação.

A Assembleia da República resolve, nos termos do n.º 5
do artigo 166.º da Constituição da República, recomendar
ao Governo que:
1 — Proceda à reavaliação do actual regime de renda
apoiada, adoptando critérios de maior sensibilidade social,
e à consequente suspensão da aplicação deste regime a
outros bairros sociais.
2 — Preveja, como medida de mitigação da aplicação
deste regime, até à aprovação da sua revisão, o faseamento
do pagamento da renda apoiada por parte das famílias
que a ele estão sujeitas e que tenham sofrido aumentos
significativos.
Aprovada em 23 de Setembro de 2011.
A Presidente da Assembleia da República, Maria da
Assunção A. Esteves.

Regulamento de Contratação do Pessoal Docente Especialmente Contratado
da Universidade do Porto, ao abrigo do Estatuto da Carreira Docente
Universitária (ECDU) - Despacho n.º 17129/2010, de 29 de Julho
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VII

Pronúncia dos interessados:
O prazo para os interessados se pronunciarem é de dez dias úteis,
contados a partir da data:
a) Do recibo de entrega da mensagem electrónica, respeitada uma
dilação de três dias;
b) Do registo do ofício, respeitada a dilação de três dias do correio;
c) Da notificação pessoal.
VIII
Apreciação em mérito absoluto das candidaturas, notificação e exclusão:
Os candidatos que não tenham sido aprovados em mérito absoluto são
notificados para a realização da audiência dos interessados nos termos
previstos no ponto VII
IX
Nos termos dos artigos 45.º e 46.º do Estatuto da Carreira Docente
Universitária, o júri é composto pelos seguintes membros:
Presidente: Reitor da Universidade de Lisboa
Vogais:
— Doutor Juan Maria Carrasco González, Professor Catedrático da
Universidade de Lengua y Literatura Portuguesas da Universidad de
Extremadura.
— Doutora Maria Sonsoles Fernández López, Professora Titular
Aposentada da Escuela Oficial de Idiomas de Madrid
— Doutor Hélder Paulo Lourenço Godinho, Professor Catedrático do
Departamento de Línguas, Culturas e Literaturas Modernas da Faculdade
de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa.
— Doutora Maria Fernanda Antunes de Abreu, Professora Associada do Departamento de Línguas, Culturas e Literaturas Modernas
da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova
de Lisboa.
— Doutor Ivo José de Castro, Professor Catedrático do Departamento
de Linguística Geral e Românica da Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa
— Doutora Maria Inês Pedrosa da Silva Duarte, Professora Catedrática do Departamento de Linguística Geral e Românica da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa
— Doutora Maria Antónia Ramos Coelho da Mota, Professora Associada do Departamento de Linguística Geral e Românica da Faculdade
de Letras da Universidade de Lisboa
X
A ocupação do posto de trabalho de Professor Auxiliar fica sujeito
ao cumprimento das disposições legais em vigor.
Para cumprimento do artigo 62.º- A do ECDU lavrou-se o presente
Edital que vai ser divulgado de acordo com a legislação referida e afixado nos lugares de estilo.
Reitoria da Universidade de Lisboa, 05 de Novembro de 2010. — O
Reitor, (Prof. Doutor A. Sampaio da Nóvoa).
203912116

UNIVERSIDADE DO MINHO
Despacho (extracto) n.º 17126/2010

Escola de Economia e Gestão
Declaração de rectificação n.º 2322/2010
Por ter saído com inexactidão no Diário da República, 2.ª série, n.º 190,
de 29 de Setembro de 2010, a p. 48716, o despacho n.º 14957/2010, referente à mestre Aleida Lopes Vaz de Carvalho, rectifica-se que onde se lê
«Universidade do Minho, Escola de Economia e Gestão, 1 de Setembro
de 2010» deve ler-se «Universidade do Minho, Escola de Economia e
Gestão, 9 de Agosto de 2010».
5 de Novembro de 2010. — O Presidente, José António Oliveira
Rocha.
203908797

UNIVERSIDADE NOVA DE LISBOA
Reitoria
Despacho (extracto) n.º 17128/2010
Nos termos do n.º 7 do artigo 7.º dos Estatutos da Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa, publicados no Diário da
República n.º 60, 2.ª série, de 26 de Março de 2009, através do Despacho
n.º 8664/2009, nomeio o Dr. Hugo de Almeida Azevedo Meireles, Presidente do Conselho de Faculdade da Faculdade de Ciências Médicas
da Universidade Nova de Lisboa, em substituição da Dr.ª Maria José
da Cunha Avillez Nogueira Pinto.
Lisboa, 4 de Novembro de 2010. — O Reitor, Professor Doutor
António B. Rendas
203911939

Faculdade de Ciências Sociais e Humanas
Declaração de rectificação n.º 2323/2010
Procedimento concursal comum para contratação
de um assistente técnico
Tendo-se verificado a existência de um lapso na publicação do
aviso de abertura do procedimento concursal supra referido, com o
n.º 22532/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 215, de
5 de Novembro de 2010, torna-se público que se procede à rectificação
da alínea a) do n.º 9.3, com a epígrafe «Requisitos preferenciais», tendo
a seguinte redacção:
«a) Experiência comprovada em assuntos relativos à área de ensino
em estabelecimentos de Ensino Superior Público Universitário, nomeadamente experiência comprovada em Secretariado;»
5 de Novembro de 2010. — O Director, João Sàágua.

203909282

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria

Por despacho de 22.10.10 do Reitor, da Universidade do Minho:

Despacho n.º 17129/2010

Doutora Margarida Pereira Varela Santos Montenegro Durães, professora auxiliar com agregação — concedida a licença sabática pelo
período de seis meses, com início em 01.03.2011.

Por despacho de 29 de Julho de 2010, do Conselho de Gestão da
Universidade do Porto, foi aprovado o Regulamento de Avaliação de
desempenho dos docentes da Universidade do Porto:

Universidade do Minho, 08 de Novembro de 2010. — O Director de
Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
203909939

Regulamento de Contratação do Pessoal Docente Especialmente
Contratado da Universidade do Porto

Despacho (extracto) n.º 17127/2010
Por despacho de 28.10.10 do Reitor, da Universidade do Minho:

CAPÍTULO I

Doutora Maria Cláudia Freitas Sousa Mendes Araújo, professora auxiliar — anulada a licença sabática publicada no DR n.º 166 de 26/08/2010,
pelo período de um ano com início em 01.3.2011, e conceder pelo mesmo
período de tempo, com início em 01.09.2011.

Disposições gerais

Universidade do Minho, 08 de Novembro de 2010. — O Director de
Serviços, Luís Carlos Ferreira Fernandes.
203909817

Artigo 1.º
Objecto
O presente regulamento estabelece o regime de contratação do pessoal
docente especialmente contratado da Universidade do Porto, ao abrigo
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do Estatuto da Carreira Docente Universitária (ECDU), na redacção que
lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 205/2009, de 31 de Agosto.

de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.

Artigo 2.º

Artigo 7.º

Pessoal especialmente contratado

Recrutamento de assistentes convidados

O presente Regulamento é aplicável à contratação para a prestação
de serviço docente, pela Universidade do Porto, de:

1 — Os assistentes convidados são recrutados, por convite, de entre
titulares do grau de mestre ou do grau de licenciado e de currículo
adequado.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica, a partir de proposta devidamente
fundamentada apresentada por um professor detentor de qualquer tipo
de contrato com a unidade orgânica.

a) Professores visitantes;
b) Professores convidados;
c) Assistentes convidados;
d) Leitores;
e) Monitores;
nos termos do artigo 3.º do ECDU.

Artigo 8.º
Recrutamento de leitores

Artigo 3.º
Autorização para contratar
A autorização para contratar ou renovar qualquer dos contratos
previstos neste regulamento compete ao director da unidade orgânica contratante e só pode ser concedida caso estejam asseguradas as
condições financeiras necessárias para suportar os custos inerentes à
contratação.
Artigo 4.º
Limite numérico à contratação
Fora dos casos em que, por despacho ministerial, se vier a estabelecer
limite mais elevado, o número máximo de professores catedráticos, associados e auxiliares convidados e visitantes, em equivalentes a tempo
inteiro (ETIs), não pode, na U. Porto, exceder um terço, respectivamente, do número, em ETIs, de professores catedráticos, associados e
auxiliares de carreira.

CAPÍTULO II
Do recrutamento

1 — Os leitores são recrutados, por convite, de entre titulares de
qualificação superior, nacional ou estrangeira, e de currículo adequado
para o ensino de línguas estrangeiras.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica, a partir de proposta devidamente
fundamentada apresentada por um professor detentor de qualquer tipo
de contrato com a unidade orgânica.
3 — Podem ainda exercer as funções de leitor, sem precedência de
qualquer proposta ou convite, individualidades estrangeiras designadas
ao abrigo de convenções internacionais ou de protocolos internacionais,
nos termos por estes fixados e com o acordo do director da unidade
orgânica.
Artigo 9.º
Recrutamento de monitores
1 — O recrutamento de monitores efectua-se, por convite, de entre
estudantes de licenciatura ou de mestrado da Universidade do Porto
ou de outra instituição de ensino superior, universitária ou politécnica,
pública ou privada.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica, a partir de proposta devidamente
fundamentada apresentada por um professor detentor de qualquer tipo
de contrato com a unidade orgânica.

Artigo 5.º
Recrutamento de professores visitantes

Artigo 10.º

1 — Os professores visitantes são recrutados, por convite, de entre
professores ou investigadores de reconhecida competência que em estabelecimentos de ensino superior estrangeiros ou internacionais, ou em
instituições científicas estrangeiras ou internacionais, exerçam funções
em área ou áreas disciplinares análogas àquelas a que o recrutamento
se destina.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do conselho científico da unidade orgânica a partir de um
relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade, de categoria igual ou superior à da categoria para que se
contrata.
3 — O relatório referido no n.º anterior deve apresentar os fundamentos que justificam a contratação por convite e tem de ser aprovado
pela maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício
de funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.

Constituição de uma base de recrutamento
para docentes convidados

Artigo 6.º
Recrutamento de professores convidados
1 — O recrutamento de professores catedráticos convidados, de
professores associados convidados e de professores auxiliares convidados efectua-se, por convite, de entre individualidades, nacionais ou
estrangeiras, cuja reconhecida competência científica, pedagógica ou
profissional na área ou áreas disciplinares em causa esteja comprovada
curricularmente.
2 — A proposta de contratação deve ser formulada pelo presidente do
conselho científico da unidade orgânica a partir de um relatório subscrito
por, pelo menos, dois professores da especialidade, de categoria igual
ou superior à da categoria para que se contrata.
3 — O relatório referido no n.º anterior deve apresentar os fundamentos que justificam a contratação por convite e tem de ser aprovado
pela maioria absoluta dos membros do conselho científico em exercício

1 — Sempre que seja considerado mais adequado, o convite de pessoal especialmente contratado pode ser precedido por um período de
candidaturas tendo em vista a constituição de uma base de recrutamento
de entre a qual se procederá à escolha da(s) individualidade(s) que
será(ão) objecto de proposta de convite, sujeita à tramitação prevista
nos números seguintes.
2 — O(s) convite(s) é(são) antecedido(s) de um período de candidaturas, não inferior a 5 dias úteis, de forma a constituir uma base de
recrutamento.
3 — O anúncio para apresentação de candidaturas deve ser publicado
na página electrónica da Universidade do Porto e num jornal diário de
expansão nacional.
4 — O anúncio referido no n.º anterior deve indicar a área ou áreas
disciplinares em que se pretende constituir a(s) base(s) de recrutamento,
a(s) categoria(s) para que se pretende constituir a(s) base(s) de recrutamento, os métodos e critérios de selecção e os documentos a apresentar
pelos candidatos.
5 — O(s) candidato(s) que integrarão a(s) base(s) de recrutamento
serão seleccionados por um júri para cada base de recrutamento a constituir, nomeado pelo presidente do conselho científico, sob proposta da(s)
estrutura(s) interna(s) da unidade orgânica interessada na contratação
caso exista(m).
6 — Cada júri é composto por, pelo menos, dois professores, de categoria igual ou superior ao da categoria em causa para a constituição
da base de recrutamento, pertencentes à área disciplinar em causa, um
dos quais presidirá conforme indicado no despacho de constituição
do júri.
7 — Cada base de recrutamento é constituída por todos os candidatos
que tenham sido seleccionados pelo júri respectivo, não sendo necessário
proceder à respectiva seriação.
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Artigo 11.º

Artigo 15.º

Recrutamento a partir de uma base de recrutamento constituída

Contratação de assistentes convidados

O recrutamento, por convite, a partir de uma base de recrutamento
constituída, efectua-se seguindo os procedimentos apresentados nos
artigos 4.º, 5.º, 6.º, 7.º e 8.º, consoante o tipo de docente que se pretende
contratar.

1 — Os assistentes convidados são contratados a termo certo e em
regime de tempo integral ou de tempo parcial.
2 — Aos assistentes convidados contratados em regime de tempo
integral ou de tempo parcial superior a 60 % pode ser atribuído o regime
de exclusividade.
3 — Os contratos, a tempo parcial inferior ou igual a 60 %, têm uma
duração de 3 meses a 3 anos, renováveis por iguais períodos.
4 — A contratação em regime de tempo integral ou de tempo parcial
igual ou superior a 60 %, só pode ter lugar quando aberto concurso para
categoria de professor auxiliar este tenha ficado deserto ou não tenha
sido possível preencher todos os lugares postos a concurso por não
existirem candidatos aprovados em número suficiente que reunissem
as condições de admissão a esse concurso.
5 — O contrato, incluindo as renovações, dos assistentes convidados em regime de tempo integral ou de tempo parcial superior
a 60 %, não pode ter uma duração superior a quatro anos, não podendo ser celebrado novo contrato nesses regimes entre a U.Porto
e a mesma pessoa.
6 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos assistentes
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial inferior ou igual a 60 % não pode ter uma duração, em anos, superior ao
produto de 4 pelo inverso da fracção de tempo integral por que está
contratado.

Artigo 12.º
Candidatura espontânea a docente convidado
1 — As candidaturas apresentadas nos termos do artigo 18.º do ECDU,
devem ser apresentadas de 1 de Janeiro a 31 de Março e reportam-se ao
ano lectivo seguinte àquele em que são entregues.
2 — As candidaturas caducam no dia 31 de Dezembro do ano da
sua apresentação.
3 — As candidaturas são entregues no serviço de recursos humanos
da unidade orgânica e são obrigatoriamente acompanhadas da indicação da(s) unidade(s) curricular(es) para que o candidato considera
ter competência para leccionar, bem como do curriculum vitae do
candidato.
4 — Para cada unidade curricular referida no número anterior, o
candidato deve apresentar as razões por que considera ter competência
para a leccionar.
5 — O incumprimento do disposto nos números anteriores implica a
rejeição automática da candidatura.
6 — Quando as necessidades de serviço, as disponibilidades financeiras e o mérito do(s) currículo(s) apresentado(s) o justifiquem, o director
da unidade orgânica submete a(s) candidaturas ao presidente do conselho
científico, que, após análise curricular sumária, pode decidir pela não
aceitação fundamentada da(s) candidatura(s) ou dar continuidade ao
processo de recrutamento por convite.
7 — No caso de continuidade do processo, o recrutamento, por convite,
efectua-se seguindo os procedimentos apresentados nos artigos 4.º, 5.º,
6.º, 7.º e 8.º, consoante o tipo de docente que se pretende contratar.

CAPÍTULO II
Da vinculação
Artigo 13.º
Contratação de professores visitantes
1 — Os professores visitantes são contratados a termo certo e em
regime de tempo integral ou de tempo parcial não superior a 60 %.
2 — Quando contratados em regime de tempo integral, pode-lhes ser
atribuído o regime de exclusividade.
3 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores visitantes
que forem contratados em regime de tempo integral, não pode ter uma
duração superior a quatro anos.
4 — O contrato em regime de tempo parcial é por um período de
3 meses a 3 anos, renovável por iguais períodos.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
visitantes que forem contratados em regime de tempo parcial, não pode
ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo inverso da
fracção de tempo integral por que está contratado.
Artigo 14.º
Contratação de professores convidados
1 — Os professores convidados são contratados a termo certo e em
regime de tempo parcial não superior a 60 %, por um período de 3 meses
a 3 anos, renovável por iguais períodos.
2 — Excepcionalmente, por necessidades anormais e temporárias de
serviço, os professores convidados podem ser contratados em regime
de tempo integral, por um período de 1 ano, renovável nas condições
expressas no n.º 4 deste artigo.
3 — Aos professores convidados contratados em regime de tempo
integral pode ser atribuído o regime de exclusividade.
4 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores convidados
que, excepcionalmente, forem contratados em regime de tempo integral,
não pode ter uma duração superior a quatro anos.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial, não
pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo inverso
da fracção de tempo integral por que está contratado.

Artigo 16.º
Contratação de leitores
1 — Os leitores são contratados a termo certo e em regime de tempo
integral ou de tempo parcial inferior a 80 %.
2 — Aos leitores contratados em regime de tempo integral ou de tempo
parcial pode ser atribuído o regime de exclusividade.
3 — O contrato, incluindo as renovações, dos leitores que forem
contratados em regime de dedicação exclusiva ou de tempo integral,
não pode ter uma duração superior a quatro anos.
4 — Os contratos a tempo parcial inferior a 80 % têm uma duração
de 3 meses a 3 anos, renováveis por iguais períodos.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos leitores
que forem contratados em regime de tempo parcial não pode ter uma
duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo inverso da fracção de
tempo integral por que está contratado.
Artigo 17.º
Contratação de monitores
1 — Os monitores são contratados a termo certo e em regime de
tempo parcial.
2 — O contrato, incluindo as renovações, dos monitores, tem uma
duração máxima de 4 anos.
Artigo 18.º
Prazo e denúncia dos contratos
1 — Os contratos previstos nos artigos anteriores, têm a duração
neles prevista, sendo renováveis por iguais períodos, salvo denúncia por
qualquer das partes, com a antecedência mínima de 30 dias de calendário
em relação ao período inicial ou de renovação em curso, sem prejuízo
da duração máxima prevista nos artigos anteriores.
2 — A denúncia deve ser efectuada por escrito, por carta registada.
Artigo 19.º
Casos especiais de contratação
1 — No âmbito de acordos de colaboração de que a U. Porto seja parte,
ou no quadro da colaboração voluntária de docentes ou investigadores de
outras instituições nacionais, estrangeiras ou internacionais, podem ser
contratadas, sem remuneração, para o desempenho de funções docentes
como professores convidados ou assistentes convidados, individualidades que satisfaçam os requisitos, respectivamente, do n.º 1 do artigo 15.
º e do n.º 1 do artigo 16.º do ECDU.
2 — O recrutamento de professores convidados ou assistentes
convidados para efeitos do número anterior é efectuado por convite
fundamentado em relatório subscrito por, pelo menos, dois professores da especialidade e de categoria igual ou superior à da contratação em causa, que tem de ser aprovado pela maioria absoluta dos
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membros do conselho científico em exercício efectivo de funções,
aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade
a contratar.

funções, por motivo de aposentação, os seguintes trabalhadores desta
Faculdade:
Com efeitos a 1 de Março de 2010:
Francisco José Sampaio — Assistente Técnico.

CAPÍTULO III
Ensino da Medicina
Artigo 20.º
Objecto
O presente regulamento aplica-se ao pessoal docente especialmente
contratado para o ensino da Medicina, sem prejuízo das especificidades definidas em legislação própria, nos termos do artigo 105.º
do ECDU.

CAPÍTULO IV
Disposições finais e transitórias
Artigo 21.º
Instrução do processo
Todos os documentos de instrução dos processos referidos no presente
regulamento são apresentados em suporte de papel ou, preferencialmente,
em suporte digital.
Artigo 22.º
Publicação

Com efeitos a 1 de Novembro de 2010:
Lic.ª Albina de Jesus Gonçalves Leão — Técnica Superior
Doutora Rosa de Jesus Soares Bastos Nunes
Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade
do Porto, 8 de Novembro de 2010. — O Director de Serviços, (Dr. Manuel F. Rocha Neves).
203914669

UNIVERSIDADE TÉCNICA DE LISBOA
Reitoria
Declaração de rectificação n.º 2324/2010
Por ter sido publicado com inexactidão o despacho n.º 15 665/2010
no Diário da República, 2.ª série, n.º 202, de 18 de Outubro de
2010, referente a delegação de competências para presidir a júris de
concursos para professores catedráticos e associados da Faculdade
de Medicina Veterinária, rectifica -se que onde se lê «um Professor
Associado, na área disciplinar de Morfologia e Função» deve ler-se
«um professor associado, na área disciplinar de Clínica».
18 de Outubro de 2010. — A Coordenadora do Departamento de
Assuntos Académicos, Ana Fonseca.
203910091

A contratação ao abrigo do presente Regulamento é objecto de publicação:
a) Na 2.ª série do Diário da República;
b) Na página electrónica da Universidade do Porto.

Faculdade de Motricidade Humana
Despacho n.º 17130/2010

Artigo 23.º
Notificações
Salvo disposição em contrário no presente Regulamento, as notificações são efectuada por uma das seguintes formas:
a) E-mail com recibo de entrega da notificação;
b) Ofício registado;
c) Notificação pessoal.
Artigo 24.º
Contratos em vigor
1 — Para efeitos de aplicação do regime relativo ao período de duração máxima dos contratos estabelecida nos artigos anteriores, apenas
é considerado, em relação aos contratos vigentes à data da entrada em
vigor do presente regulamento, o período posterior ao termo do prazo
do contrato ou da renovação em curso.
2 — O regime do artigo 16.º do presente Regulamento aplica-se
à renovação dos contratos em curso, tendo esta, designadamente, a
duração de um ano.
Artigo 25.º
Entrada em vigor
O presente Regulamento entra em vigor no dia seguinte ao da sua
publicação no Diário da República.
Reitoria da Universidade do Porto, 5 de Novembro de 2010. — O
Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
203907402

Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação
Aviso (extracto) n.º 23259/2010
Ao abrigo da alínea d) do n.º 1 do artigo 37.º da Lei n.º 12/1-2008,
de 27 de Fevereiro, torna-se público os trabalhadores que cessaram

Por despacho de 30 de Julho de 2010 do Presidente da Faculdade de
Motricidade Humana, da Universidade Técnica de Lisboa, no uso de
competências delegadas pelo Magnifico Reitor da Universidade Técnica
de Lisboa (Despacho n.º 6884/2010, publicado no Diário da República,
2.ª série do n.º 75 de 19 de Abril de 2010):
Maria Celeste Rocha Simões — autorizado o contrato de trabalho
em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer as funções
de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 12 de Março de 2010.
José Domingos de Jesus Carvalhais — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer as
funções de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 7 de Maio de
2010.
Vítor Manuel Lourenço da Cruz — autorizado o contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, para exercer
as funções de Professor Auxiliar, com efeitos a partir de 17 de
Maio de 2010.
28 de Outubro de 2010. — O Secretário da Faculdade, João Mendes
Jacinto.
203913145

Instituto Superior de Economia e Gestão
Despacho (extracto) n.º 17131/2010
Por despacho do Presidente do Instituto Superior de Economia e
Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, de 12/07/2010, proferido por
delegação do Reitor da mesma Universidade de 13/11/2009 e nos termos
da alínea b) do n.º 1 e n.º 2 do artigo 37.º da Lei n.º 12-A/2008, de 27
de Fevereiro, conjugado com o n.º 3 do artigo 17.º da Lei n.º 59.º/2008,
de 11 de Fevereiro, torna-se público que se procedeu à celebração de
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado, com
efeitos a partir de 12 de Julho de 2010, com Susana Margarida Pereira
dos Anjos, na sequência do procedimento concursal aberto pelo aviso
n.º 4497/2010, publicado no Diário da República, 2.ª série n.º 43 de 3 de
Março de 2010, para ocupação de dois postos de trabalho da carreira/categoria de Técnico Superior, do mapa de pessoal do Instituto Superior de
Economia e Gestão da Universidade Técnica de Lisboa, com a remunera-

Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal Docente da
Universidade do Porto ao Abrigo do Código do Trabalho, despacho (extrato)
n.º 1567/2013, de 25 de janeiro
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Abono de ajudas de custo e de transporte: Decreto-Lei n.º 106/98, de
24 de abril; Decreto-Lei n.º 192/95, de 28 de julho;
Estatuto do Bolseiro de Investigação: Lei n.º 40/2004 de 18 de agosto,
alterado pelo Decreto-Lei n.º 202/2012, de 27 de agosto;
Regulamento de Bolsas de Investigação da Fundação para a Ciência e
Tecnologia: Regulamento 234/2012, publicado no Diário da República,
2.ª série, n.º 121, de 25 de junho de 2012;
Regulamento de bolsa de investigação do IHMT: Regulamento
n.º 229/2010 publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 49, de 11
de março de 2010;
Lei de Bases da Contabilidade Pública: Lei n.º 8/90, de 20 de fevereiro;
Regime Jurídico dos Códigos de Classificação Económica das Receitas e Despesas Públicas, bem como a estrutura das classificações
orgânicas aplicáveis aos organismos que integram a Administração
Central: Decreto-Lei n.º 26/2002, de 14 de fevereiro;
Código dos Contratos Públicos: Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei
n.º 278/2009, de 2 de outubro, e posteriormente alterado pelo Decreto-Lei
n.º 131/2010 de 14 de dezembro, Lei n.º 64-A/2011, de 30 de dezembro
e Decreto-Lei n.º 149/2012 de 12 de julho.
CIBE — Portaria n.º 671/2000, publicada no Diário da República,
2.ª série, n.º 91, de 17.04.2000.
Bibliografia
Guia Financeiro do 7.º Programa-Quadro;
Regulamento de acesso a financiamento de projetos de investigação científica e desenvolvimento tecnológico: Aviso n.º 17842/2010,
publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 176, de 9 de setembro
de 2010, alterado pelo Aviso n.º 8484/2011 publicado no Diário da
República n.º 68, 2.ª série de 6 de abril de 2011.
206691495

As instituições de ensino superior públicas são pessoas coletivas de
direito público, podendo, porém, revestir também a forma de fundações
públicas com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do
artigo 9.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
Neste enquadramento, e com fundamento na norma habilitante do
artigo 129.º do Regime Jurídico das Instituições de Ensino Superior, a
Universidade do Porto foi instituída pelo Estado como fundação pública
com regime de direito privado, atento o disposto no n.º 1 do artigo 1.º
do Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril.
As fundações regem-se pelo direito privado, nomeadamente no que
respeita à sua gestão financeira, patrimonial e de pessoal, sem prejuízo
da aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à Administração
Pública, nomeadamente a prossecução do interesse público, bem como
os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da proporcionalidade, atento o disposto nos números 1 e 2 do artigo 134.º do Regime
Jurídico das Instituições de Ensino Superior.
Assim, e no âmbito da gestão de recursos humanos, a Universidade
pode criar carreiras próprias para o seu pessoal, no presente regulamento
para o pessoal docente, respeitando genericamente, quando apropriado,
uma aproximação no elenco de categorias e habilitações académicas,
em relação às que vigoram para o referido pessoal dos demais estabelecimentos de ensino superior público, atento o disposto no n.º 3 do
artigo 134.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro.
Para tanto, com fundamento no n.º 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei
n.º 96/2009, de 27 de abril, é elaborado o presente regulamento interno
de celebração de contratos de trabalho de pessoal docente e investigador, a respetiva caracterização das carreiras, constante no anexo I, a
tabela de categorias e níveis remuneratórios, constante do Anexo II e a
tabela retributiva constante do anexo III, com observância dos princípios
subjacentes ao Decreto-Lei n.º 205/2009 de 31 de agosto (ECDU) e sua
alteração pela Lei n.º 8/2010 de 13 de maio.

Despacho (extrato) n.º 1566/2013

TÍTULO I

Por despacho do Senhor Reitor da Universidade Nova de Lisboa, de
21 de dezembro de 2012:

Disposições gerais

Doutor Marcelo de Sousa da Silva — autorizada a celebração de
contrato de trabalho em funções públicas a termo resolutivo certo por um
ano, renovável por iguais períodos, na categoria de Investigador Auxiliar
Convidado, com efeitos a 1 de janeiro de 2013, sendo a remuneração
base do trabalhador fixada, nos termos do artigo 214.º do Regime de
Contrato de Trabalho em Funções Públicas (RCTFP), em 3.191,82 €
(três mil cento e noventa e um euros e oitenta e dois cêntimos), correspondente ao escalão 1, índice 195, da Tabela Salarial da Carreira de
Investigação, com exclusividade.

Artigo 1.º

18 de janeiro de 2013. — O Diretor, Professor Doutor Paulo de Lyz
Girou Martins Ferrinho.
206691632

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Despacho (extrato) n.º 1567/2013
Alterações ao Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho de Pessoal Docente da Universidade do Porto ao Abrigo
do Código do Trabalho aprovadas pelo Conselho de Gestão em
03.01.2013.
Nos termos da lei em vigor, foram ouvidas as organizações sindicais.
Regulamento de Celebração de Contratos de Trabalho
de Pessoal Docente
da Universidade do Porto ao Abrigo do Código do Trabalho
Preâmbulo
O regime de autonomia administrativa e financeira das instituições
de ensino superior públicas, constitucionalmente consagrado, e desenvolvido pela Lei n.º 62/2007 de 10 de setembro, que estabelece o
Regime Jurídico das instituições de ensino superior, consagra que as
instituições de ensino superior públicas gozam de autonomia estatutária,
pedagógica, científica, cultural, administrativa, financeira, patrimonial
e disciplinar, com a diferenciação adequada à sua natureza, conforme
dispõe o n.º 1 do artigo 11.º

Objeto
O presente regulamento apresenta o conjunto de normas gerais a
utilizar na Universidade do Porto, adiante designada simplesmente por
U.Porto, para a contratação de pessoal docente contratado em regime de
contrato de trabalho regulado pelo código do trabalho (Lei n.º 7/2009
de 12 de fevereiro) e legislação complementar.
Artigo 2.º
Âmbito
Estas normas abrangem a contratação, pela U.Porto ou por qualquer
das suas entidades constituintes dotada de autonomia administrativa e
financeira, de:
a) Pessoal docente em regime de contrato de trabalho por tempo
indeterminado;
b) Pessoal docente com contrato de trabalho a termo resolutivo certo
ou incerto;
c) Pessoal docente com contrato de trabalho em comissão de serviço,
nos termos dos artigos n.º 161.º a 164.º do Código do Trabalho.
Artigo 3.º
Contratos de trabalho
Os contratos de trabalho estão sujeitos à forma escrita, em duplicado,
destinando-se um exemplar a cada um dos outorgantes, deles devendo
constar os seguintes elementos:
a) Identificação e domicílio ou sede das partes;
b) Modalidade do contrato de trabalho;
c) Atividade contratada e retribuição do trabalhador;
d) Local e período normal de trabalho;
e) Data de início do trabalho;
f) Data da celebração do contrato;
g) Assinatura dos contraentes.
Artigo 4.º
Modalidades Contratuais
As entidades contratantes adotarão as modalidades contratuais adequadas às necessidades específicas de trabalho que visam suprir e obedecerão
ao preceituado no código do trabalho, conforme especificado no presente

4046

Diário da República, 2.ª série — N.º 18 — 25 de janeiro de 2013

regulamento, nomeadamente quanto a condição e termo, comissão de
serviço e período experimental e legislação complementar aplicável.
Artigo 5.º
Contratos de trabalho a termo resolutivo
1 — No caso de celebração de contrato de trabalho a termo resolutivo certo ou incerto, para além da forma prevista no artigo 3.º, serão
obrigatoriamente indicados os seguintes elementos:
a) Indicação do termo estipulado e do respetivo motivo justificativo;
b) Data da cessação do contrato, no caso de ser a termo certo.
2 — Para efeitos da alínea a) do n.º 1, o motivo justificativo do termo,
tem de ser redigido com menção expressa dos factos que o suportam,
estabelecendo-se inequivocamente a relação entre a justificação invocada
e o termo estipulado, não bastando a mera referência aos números ou
alíneas do artigo 140.º do código do trabalho.
3 — A renovação do contrato de trabalho a termo certo está sujeita
à verificação da sua admissibilidade, nos termos previstos para a sua
celebração, bem como a iguais requisitos de forma no caso de se estipular período diferente.
4 — O contrato de trabalho a tempo integral a termo certo pode ser
renovado até três vezes e a sua duração total não pode exceder quatro
anos.
5 — O contrato de trabalho a tempo parcial a termo certo pode ser
renovado sucessivamente não podendo ter uma duração total, em anos,
superior ao produto de 4 pelo inverso da fração de tempo integral por
que o docente está contratado.
6 — A duração do contrato de trabalho a termo incerto não pode ser
superior a seis anos.
7 — O contrato de trabalho a termo incerto caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo, a entidade contratante comunique a cessação
do mesmo ao trabalhador, com a antecedência mínima de 7, 30 ou 60
dias conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos
ou por período superior.
8 — No contrato de trabalho a termo incerto, o código do trabalho
estabelece que se o trabalhador permanecer em atividade após a data
de caducidade indicada na comunicação referida no número anterior,
ou, na falta desta, decorridos 15 dias após verificação do termo, tem
como penalização para a entidade contratante, a conversão do contrato
em contrato sem termo.
Artigo 6.º
Cedência ocasional
As entidades contratantes podem afetar temporariamente, a qualquer
entidade do universo da U.Porto ou a outra entidade pública ou privada
com ela relacionada por missões afins ou complementares, os docentes
e investigadores com contrato de trabalho por tempo indeterminado,
nos termos e condições reguladas pelos artigos 288.º a 293.º do código
do trabalho.

TÍTULO II

Artigo 9.º
Funções do pessoal docente de carreira
As funções do pessoal docente de carreira são as constantes do
anexo I.
Artigo 10.º
Funções do pessoal docente especialmente contratado
1 — Os professores visitantes e os professores convidados desempenham as funções correspondentes às da categoria da carreira docente a
que foram equiparados por via contratual.
2 — Aos assistentes convidados é atribuído o exercício das funções
docentes sob a orientação de um professor.
3 — Aos leitores são atribuídas as funções de regência de unidades
curriculares de línguas vivas, podendo também, com o acordo destes
e quando as necessidades de ensino manifesta e justificadamente o
imponham, ser incumbidos pelos conselhos científicos da regência de
outras disciplinas dos cursos de primeiro ciclo ou de programas e cursos
não conferentes de grau.
4 — Aos monitores compete coadjuvar, sem os substituir, os restantes
docentes, sob orientação destes.

TÍTULO III
Recrutamento do pessoal docente
SECÇÃO I
Pessoal docente de carreira
Artigo 11.º
Processo de recrutamento
O pessoal docente de carreira, constante do Anexo I, é recrutado de
acordo com o processo de seleção descrito nos artigos seguintes.
Artigo 12.º
Princípios gerais do recrutamento
1 — A contratação de pessoal docente de carreira será subordinada
aos seguintes princípios gerais:
a) Adequado cumprimento das necessidades de recursos humanos
previstas no plano anual de atividades da entidade contratante.
b) Definição prévia dos requisitos gerais do perfil a contratar, e do
respetivo processo de recrutamento e seleção, incluindo a indicação
dos métodos e critérios de seleção a utilizar, e respetiva ponderação,
em função da categoria a prover.
2 — O processo de seleção é aberto por despacho do órgão legal ou
estatuariamente competente (reitor ou diretor da unidade orgânica), por
um prazo não inferior a 15 dias úteis a contar da data da publicitação.
Artigo 13.º

Categorias e funções do pessoal docente

Seleção e Recrutamento

Artigo 7.º

1 — O recrutamento será precedido de um processo de seleção que
obedeça aos seguintes princípios:

Categorias do pessoal docente de carreira
As categorias do pessoal docente de carreira, caracterizadas no anexo I, são as seguintes:
a) Professor catedrático
b) Professor associado
c) Professor auxiliar
Artigo 8.º
Pessoal docente especialmente contratado
Podem ainda ser contratadas para a prestação de serviço docente
individualidades, nacionais ou estrangeiras, com as seguintes designações:
a) Professor convidado;
b) Professor visitante;
c) Assistente convidado;
d) Leitor;
e) Monitor

a) Publicitação da oferta de emprego;
b) Garantia de igualdade de condições e oportunidades;
c) Definição prévia dos requisitos gerais do perfil a contratar;
d) Critérios objetivos de seleção;
e) Fundamentação da escolha de acordo com a definição e critérios
previstos nas alíneas c) e d).
2 — Os requisitos gerais do perfil e os métodos de seleção são divulgados aquando da abertura do processo de seleção.
3 — A oferta de emprego será publicitada por aviso publicado em
jornal de circulação nacional e via internet na página da entidade contratante.
4 — O anúncio em jornal deve conter apenas as informações gerais
relativas ao processo de recrutamento, remetendo para a página da internet onde devem constar os requisitos especiais a preencher, a indicação
da categoria, número de lugares a prover, área disciplinar, métodos de
seleção, prazo de candidatura, documentos que devem instruir a candidatura e composição da comissão de seleção.
5 — As candidaturas deverão ser apresentadas prioritariamente on-line.
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Artigo 14.º
Requisitos
1 — O conteúdo funcional das categorias do pessoal docente de
carreira é o descrito no Anexo I, onde se incluem os requisitos gerais a
preencher pelos candidatos.
2 — Os requisitos especiais a preencher, em função da categoria a
prover e da área disciplinar para a qual é aberto o processo de seleção,
devem considerar as seguintes vertentes:

funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.
Artigo 17.º
Recrutamento de professores convidados

Artigo 14.º-A

1 — Os professores catedráticos convidados, os professores associados convidados e os professores auxiliares convidados são recrutados,
por convite, de entre individualidades, nacionais ou estrangeiras, cuja
reconhecida competência científica, pedagógica e ou profissional na área
ou áreas disciplinares em causa esteja comprovada curricularmente.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito por, pelo menos,
dois professores da especialidade, que tem de ser aprovado pela maioria
absoluta dos membros do conselho científico em exercício efetivo de
funções, aos quais é previamente facultado o currículo da individualidade a contratar.
Artigo 18.º

Comissão de seleção

Recrutamento de assistentes convidados

a) Experiência profissional;
b) Experiência pedagógica;
c) Mérito científico/artístico;
d) Tarefas de extensão e gestão;
e) Valorização económica e social do conhecimento.

1 — A comissão de seleção é composta por:
a) Diretor da unidade orgânica para que é aberto o recrutamento, ou
quem dele receba delegação para o efeito;
b) Diretor do departamento/grupo que manifestou a necessidade de
recrutamento, quando exista;
c) Mínimo de dois docentes de carreira, especialistas na área do
recrutamento, com categoria superior à do lugar a prover, ou idêntica,
no caso de professor catedrático, um dos quais, pelo menos, externo à
U.Porto.
2 — A comissão de seleção é nomeada pelo reitor ou diretor de unidade orgânica, ouvido o conselho científico desta.
Artigo 15.º
Admissão dos candidatos e aplicação dos métodos de seleção
1 — No prazo de 20 dias úteis a contar da data de receção das candidaturas, a comissão de seleção procede à admissão dos candidatos ao
processo de seleção, excluindo aqueles que não possuam os requisitos
gerais e especiais indicados no aviso de abertura e procede à aplicação dos métodos de seleção de acordo com os critérios previamente
definidos.
2 — Caso tenha sido previsto o método de entrevista, seleciona os
candidatos admitidos a este método, cumprindo o prazo estabelecido
no número anterior.
Artigo 15.º-A
Entrevista
A entrevista visará esclarecer aspetos relacionados com os conteúdos curriculares e projetos futuros na área do recrutamento, podendo
também apreciar as capacidades de expressão oral e de relacionamento
interpessoal dos candidatos e outras capacidades relevantes para o cargo,
considerando os critérios previamente definidos.
Artigo 15.º-B
Decisão final
A decisão final, que será publicitada na página da entidade contratante,
contém a ordenação dos candidatos posicionados até ao dobro dos lugares
postos a concurso, com um mínimo de três, fundamentando a escolha na
aplicação dos métodos e critérios previamente definidos, devendo ser
subscrita por todos os membros da comissão de seleção.

SECÇÃO II
Pessoal docente especialmente contratado
Artigo 16.º
Recrutamento de professores visitantes
1 — Os professores visitantes são recrutados, por convite, de entre
professores ou investigadores de reconhecida competência que em estabelecimentos de ensino superior estrangeiros ou internacionais, ou em
instituições científicas estrangeiras ou internacionais, exerçam funções
em área ou áreas disciplinares consideradas adequadas àquelas a que
se destina o recrutamento.
2 — O convite fundamenta-se em relatório subscrito por, pelo menos,
dois professores da especialidade, que tem de ser aprovado pela maioria
absoluta dos membros do conselho científico em exercício efetivo de

1 — Os assistentes convidados são recrutados, por convite, de entre
titulares do grau de mestre ou do grau de licenciado pré-bolonha e de
currículo adequado.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s).
Artigo 19.º
Recrutamento de leitores
1 — Os leitores são recrutados, por convite, de entre titulares de
qualificação superior, nacional ou estrangeira, e de currículo adequado
para o ensino de línguas estrangeiras.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s).
3 — Podem também desempenhar as funções de leitor individualidades estrangeiras designadas ao abrigo de convenções internacionais ou
de protocolos internacionais nos termos fixados por estes.
Artigo 20.º
Recrutamento de monitores
1 — Os monitores são recrutados, por convite, de entre estudantes de
licenciatura ou de mestrado da U.Porto ou de outra instituição de ensino
superior, universitária ou politécnica, pública ou privada.
2 — O convite tem lugar mediante proposta fundamentada apresentada e aprovada pelo(s) órgão(s) estatutariamente competente(s).

TÍTULO IV
Regime de vinculação do pessoal docente
SECÇÃO I
Pessoal docente de carreira
Artigo 21.º
Contratação de professores catedráticos, associados e auxiliares
1 — Os professores catedráticos e associados são contratados por
tempo indeterminado com período experimental de um ano exceto se
já forem detentores de um contrato por tempo indeterminado com a
U.Porto, ou com qualquer outra instituição de ensino superior, caso em
que o contrato é por tempo indeterminado.
2 — Os professores auxiliares são contratados por tempo indeterminado com um período experimental de cinco anos.
3 — No final do período experimental, em função de avaliação a
realizar de acordo com regulamento específico, o contrato é convertido
em tempo indeterminado, nos termos do artigo seguinte, ou cessa.
4 — No caso de se decidir pela cessação do contrato, tal deve ser
comunicado ao interessado até noventa dias de calendário antes do
fim do período experimental, no caso dos professores catedráticos e
associados, ou até seis meses antes do período experimental, no caso
dos professores auxiliares.
5 — Durante o período experimental não pode haver lugar a cessação
do contrato por iniciativa da U.Porto, salvo na sequência de procedimento disciplinar.
6 — O tempo de serviço decorrido no período experimental concluído
com manutenção do contrato de trabalho por tempo indeterminado, é
contado, para todos os efeitos legais, na carreira e categoria em causa.
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Artigo 22.º
Estatuto reforçado de estabilidade no emprego

1 — Os professores catedráticos e os professores associados beneficiam de um estatuto reforçado de estabilidade no emprego (tenure) que
se traduz na garantia da manutenção do posto de trabalho, na mesma
categoria e carreira, ainda que em entidade constitutiva da U.Porto diferente, nomeadamente no caso de reorganização da entidade constitutiva a
que pertencem que determine a cessação das respetivas necessidades.
2 — Os professores associados com contrato por tempo indeterminado em regime de tenure, quando contratados como professores
catedráticos, mantêm o contrato de trabalho por tempo indeterminado
no mesmo regime.

4 — O contrato, incluindo as suas renovações, dos assistentes convidados em regime de tempo integral ou de tempo parcial igual ou
superior a 60 %, não pode ter uma duração superior a quatro anos, não
podendo ser celebrado novo contrato nesse regime entre a U.Porto e a
mesma pessoa.
5 — Os contratos a tempo parcial inferior a 60 % têm uma duração
de 3 meses a 3 anos renováveis por iguais períodos, nos termos do n.º
seguinte.
6 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos assistentes
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial inferior a
60 % não pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo
inverso da fração de tempo integral por que está contratado.
Artigo 26.º

SECÇÃO II
Pessoal especialmente contratado
Artigo 23.º
Contrato de professor visitante
1 — Os professores visitantes são contratados a termo certo ou incerto
e em regime de tempo integral ou de tempo parcial com uma percentagem máxima de 60 %.
2 — Quando contratados em regime de tempo integral, pode-lhes ser
atribuído o regime de exclusividade.
3 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores visitantes
que forem contratados em regime de tempo integral, não podem ter
uma duração superior a quatro anos quando a termo certo e seis anos
quando a termo incerto.
4 — O contrato em regime de tempo parcial e termo certo é por um
período de 3 meses a 3 anos, renovável por iguais períodos, tendo em
atenção o disposto no número seguinte.
5 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
visitantes que forem contratados em regime de tempo parcial e a termo
certo, não pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo
inverso da fração de tempo integral por que está contratado.
6 — O contrato em regime de tempo parcial e a termo incerto, não
pode exceder seis anos.
Artigo 24.º
Contratação de professores convidados
1 — Os professores convidados são contratados a termo certo ou
incerto e em regime de tempo parcial, com uma percentagem não superior a 60 %.
2 — Excecionalmente, por necessidades anormais e temporárias de
serviço, os professores convidados podem ser contratados em regime
de tempo integral, por um período de 1 ano, renovável nas condições
expressas no n.º 4 deste artigo.
3 — Aos professores convidados contratados em regime de tempo
integral pode ser atribuído o regime de exclusividade.
4 — O contrato, incluindo as renovações, dos professores convidados
que, excecionalmente, forem contratados em regime de tempo integral,
não pode ter uma duração superior a quatro anos quando em termo certo
e seis anos quando a termo incerto.
5 — O contrato em regime de tempo parcial e a termo certo é por um
período de 3 meses a 3 anos, renovável por iguais períodos, tendo em
atenção o disposto no número seguinte.
6 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos professores
convidados que forem contratados em regime de tempo parcial e a termo
certo, não pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo
inverso da fração de tempo integral por que está contratado.
7 — O contrato em regime de tempo parcial e a termo incerto, não
pode exceder seis anos.
Artigo 25.º
Contratação de assistentes convidados
1 — Os assistentes convidados são contratados a termo certo e em
regime de tempo parcial, ou de tempo integral.
2 — A contratação em regime de tempo integral ou de tempo parcial
igual ou superior a 60 % só pode ter lugar quando não tenha sido possível
contratar todos os professores de carreira pretendidos, na sequência de
processo de recrutamento conduzido de acordo com este regulamento,
por não existirem candidatos selecionados em número suficiente que
reunissem as condições pretendidas.
3 — Aos assistentes convidados contratados em regime de tempo
integral ou de tempo parcial igual ou superior a 60 % pode ser atribuído
o regime de exclusividade.

Contratação de leitores
1 — Os leitores são, por norma, contratados a termo certo e em regime
de tempo integral ou parcial não superior a 60 %.
2 — Em casos excecionais, devidamente justificados, os leitores
poderão ser contratados a tempo integral por tempo indeterminado, com
período experimental de duzentos e quarenta dias.
3 — No final do período experimental e após avaliação da atividade
desenvolvida efetuada por dois professores catedráticos ou associados,
designados pelo diretor da unidade orgânica, o contrato é mantido por
tempo indeterminado ou cessa.
4 — Quando, nos termos do n.º anterior, for decidida a cessação do
contrato, o interessado deverá ser informado com uma antecedência
mínima de trinta dias de calendário relativamente ao fim do período
experimental.
5 — Aos leitores contratados a tempo integral pode ser atribuído o
regime de exclusividade.
6 — O contrato e as suas renovações não podem ter uma duração superior a quatro anos, se a termo certo e em regime de tempo integral.
7 — A duração do contrato, incluindo as renovações, dos leitores que
forem contratados em regime de tempo parcial inferior a 60 % e a termo
certo não pode ter uma duração, em anos, superior ao produto de 4 pelo
inverso da fração de tempo integral por que está contratado.
Artigo 27.º
Contratação de monitores
1 — Os monitores são contratados a termo certo e em regime de tempo
parcial até ao máximo de 40 % do tempo integral.
2 — Os contratos têm a duração de seis meses, renováveis por períodos iguais, não podendo a duração do contrato e suas sucessivas
renovações ultrapassar três anos.
Artigo 28.º
Casos especiais de contratação
Podem ser contratados, sem remuneração, para o exercício esporádico
de funções docentes como professores convidados ou assistentes convidados, individualidades que satisfaçam os requisitos, respetivamente, do
n.º 1 do artigo 17.º e do n.º 1 do artigo 18.º, ou professores catedráticos
ou associados aposentados ou jubilados.

TÍTULO V
Deveres e direitos do pessoal docente
Artigo 29.º
Deveres do pessoal docente
São deveres de todos os docentes os estipulados na carta de direitos
e deveres da comunidade académica da U.Porto.
Artigo 30.º
Propriedade intelectual
1 — É garantida aos docentes e investigadores a propriedade intelectual dos materiais pedagógicos produzidos no exercício das suas
funções, sem prejuízo das utilizações lícitas, nos termos previstos no
regulamento da propriedade intelectual da U.Porto.
2 — Os direitos previstos no número anterior não impedem a livre
utilização, sem quaisquer ónus, dos referidos materiais pedagógicos, no
processo de ensino, por parte da U.Porto, nem o respeito pelas normas de
partilha e livre disponibilização (“open access”) de recursos pedagógicos
que a U.Porto decida subscrever.
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Artigo 31.º
Liberdade de orientação e de opinião científica
O pessoal docente goza de liberdade de orientação e de opinião científica, tanto nas atividades de investigação que realize no âmbito dos
planos estratégicos e operacionais da U.Porto e suas unidades orgânicas,
como na lecionação das matérias ensinadas, no contexto dos programas
resultantes da coordenação a que se refere o artigo seguinte.
Artigo 32.º
Programas das unidades curriculares
Os programas das unidades curriculares são fixados de forma coordenada pelos órgãos legal e estatutariamente competentes da U.Porto e
das suas unidades orgânicas.
Artigo 33.º
Regimes de prestação de serviço
1 — O pessoal da carreira docente exerce as suas funções, em regra,
em regime de tempo integral e de dedicação exclusiva.
2 — O exercício de funções pode ser realizado em regime de tempo
integral por decisão do diretor de unidade orgânica, a pedido do interessado, ou por decisão do reitor, sob proposta fundamentada do diretor da
unidade orgânica em que se integra o docente em causa, devendo o fundamento ter em conta os resultados da avaliação de desempenho respetivo.
3 — A transição do regime de tempo integral para o de tempo integral e
de dedicação exclusiva não pode ocorrer antes de decorridos, pelo menos,
dois anos desde a transição anterior para o regime de tempo integral.
4 — O pessoal docente que não seja de carreira é contratado em regime
de tempo parcial, podendo excecionalmente ser contratado em regime de
tempo integral com ou sem dedicação exclusiva, nas condições definidas
nos artigos 23.º a 26.º
Artigo 34.º
Regime de tempo integral
1 — Entende-se por regime de tempo integral aquele que corresponde
a uma duração semanal do trabalho de 35 horas.
2 — Aos órgãos estatutariamente competentes da U.Porto e suas
entidades constitutivas compete tomar as medidas adequadas que permitam ajuizar do cumprimento da obrigação contratual referida no
número anterior.
Artigo 35.º
Regime de tempo parcial
No regime de tempo parcial, o número total de horas de serviço
semanal, incluindo aulas, sua preparação e apoio aos estudantes, é contratualmente fixado, tendo em conta a percentagem do tempo integral
da contratação em causa.
Artigo 36.º

i) Prestação de serviço docente em instituição de ensino superior pública diversa da U.Porto, quando, com autorização prévia desta última,
se realize para além do período semanal de trinta e cinco horas de serviço
e não exceda quatro horas semanais;
j) Atividades exercidas, quer no âmbito de contratos entre a Universidade
do Porto ou qualquer uma das suas entidades constituintes e outras entidades públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou internacionais, quer no
âmbito de projetos subsidiados por quaisquer dessas entidades, desde que se
trate de atividadees da responsabilidade da U.Porto ou de qualquer uma das
suas entidades constituintes e que os encargos com as correspondentes remunerações sejam satisfeitos através de receitas provenientes dos referidos
contratos ou subsídios, nos termos de regulamento aprovado pela U.Porto.
5 — A perceção da remuneração prevista na alínea j) do número
anterior só pode ter lugar quando a atividade exercida tiver nível científico ou técnico previamente reconhecido pelo reitor ou pelo diretor de
entidade constituinte da U.Porto como adequado à natureza, dignidade e
funções da U.Porto e quando as obrigações decorrentes do contrato ou
da aceitação do subsídio não impliquem uma relação estável.
Artigo 37.º
Serviço docente
1 — O serviço docente inclui o serviço de qualquer tipo de aulas e seminários dos ciclos de estudos, cursos ou programas conferentes ou não de grau cujo
funcionamento esteja devidamente autorizado pela(s) entidades competentes.
2 — Cada docente em regime de tempo integral presta um número
de horas semanais de serviço de aulas ou seminários que lhe for fixado
pelo órgão estatutariamente competente da entidade contratante, com
respeito pelos limites que estiverem consigo contratualizados e tendo
em conta as disponibilidades orçamentais da mesma entidade.
3 — Quando tal se justifique, podem ser excedidos os limites contratualizados referidos no número anterior, compensando-se os excessos noutros períodos do ano letivo, se assim o permitirem as condições do serviço a prestar.
4 — Para além do tempo de lecionação de aulas, o serviço docente
integra a componente relativa a serviço de assistência aos estudantes,
devendo este, em regra, corresponder a metade daquele tempo.
5 — Aos monitores cabe prestar o máximo de seis horas semanais de
serviço de apoio às aulas.
6 — O limite para a acumulação de funções ao abrigo do disposto
no n.º 1 do artigo 51.º da Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro, é de seis
horas letivas semanais.
Artigo 38.º
Serviço docente noturno
1 — Considera-se serviço docente noturno o que for prestado em
aulas para além das 20 horas do dia.
2 — Cada hora letiva noturna corresponde, para todos os efeitos, a
hora e meia letiva diurna, exceto no regime de tempo parcial.

Dedicação exclusiva

Artigo 39.º

1 — O regime de tempo integral e de dedicação exclusiva implica
a renúncia ao exercício de qualquer função ou atividade remunerada,
pública ou privada, incluindo o exercício de profissão liberal, bem como
o exercício de uma atividade profissional na entidade contratante com a
intensidade e a qualidade inerentes a uma dedicação em exclusividade.
2 — A manutenção do regime de tempo integral e de dedicação exclusiva depende do desempenho do contratado aferido pela avaliação
de desempenho, de acordo com regulamento específico.
3 — A violação do compromisso referido no n.º 1 implica a reposição
das importâncias efetivamente recebidas correspondentes à diferença
entre o regime de tempo integral e o regime de tempo integral e de dedicação exclusiva, para além da eventual responsabilidade disciplinar.
4 — Não viola o disposto no n.º 1 a perceção de remunerações decorrentes de:

Serviço de investigação

a) Direitos de autor;
b) Realização de conferências, palestras, cursos breves e outras atividades análogas;
c) Ajudas de custo;
d) Despesas de deslocação;
e) Desempenho de funções em órgãos da entidade contratante;
f) Participação em órgãos consultivos de instituição estranha à U.Porto,
desde que com a anuência prévia desta e quando a forma de remuneração
seja exclusivamente a de senhas de presença;
g) Participação em avaliações e em júris de concursos ou de exames
estranhos à U.Porto;
h) Elaboração de estudos ou pareceres mandados executar por entidades oficiais nacionais, da União Europeia ou internacionais, ou no
âmbito de comissões constituídas por sua determinação;

Aos docentes cumpre realizar atividades de investigação científica, de
criação cultural, de criação artística ou de desenvolvimento tecnológico,
no âmbito das orientações estratégicas da U.Porto.
Artigo 40.º
Serviço de extensão universitária
Aos docentes incumbe realizar tarefas de extensão universitária, de
divulgação científica e de valorização económica e social do conhecimento.
Artigo 41.º
Gestão universitária
Aos docentes compete participar na gestão da U.Porto e realizar outras
tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam
no âmbito da atividade de docente universitário.
Artigo 42.º
Serviço prestado em funções públicas
1 — Para além do que se encontre consagrado em legislação própria,
é equiparado, para todos os efeitos legais, ao efetivo exercício de funções, o serviço prestado pelo pessoal docente contratado ao abrigo deste
regulamento em qualquer das seguintes situações:
a) Presidente da República;
b) Membro do Governo;
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c) Procurador-Geral da República e membro do Conselho Consultivo
da Procuradoria-Geral da República;
d) Provedor de Justiça e Provedor-Adjunto;
e) Deputado à Assembleia da República;
f) Juiz do Supremo Tribunal de Justiça e do Tribunal Constitucional;
g) Juiz do Supremo Tribunal Administrativo;
h) Deputado à Assembleia Legislativa de região autónoma;
i) Membro de Governo Regional;
j) Inspetor-geral; subinspetor-geral, secretário-geral, secretário-geral
adjunto, diretor-geral, subdiretor geral, presidente, vice-presidente e
vogal de conselho diretivo de instituto público ou equiparados;
k) Chefe da Casa Civil e assessor da Presidência da República;
l) Chefe do gabinete e adjunto do gabinete de titulares dos demais
órgãos de soberania;
m) Presidente de câmara municipal e vereador a tempo inteiro;
n) Governador civil e vice-governador civil;
o) Chefe do gabinete ou membro do gabinete do Procurador-Geral
da República;
p) Funções, a tempo inteiro, em gabinete de membro do governo;
q) Assessor do gabinete dos juizes do Tribunal Constitucional;
r) Titular, em regime de tempo inteiro, de órgão de gestão de instituições de ensino superior públicas;
s) Membro dos órgãos de administração das entidades públicas empresariais;
t) Funções em organizações internacionais de que Portugal seja membro, desde que autorizado nos termos previstos na lei;
u) Desempenho de funções diplomáticas eventuais;
v) Funções sindicais dirigentes a tempo inteiro;
w) Diretor de hospital e diretor clínico de unidades de cuidados de
saúde onde tenha lugar o ensino do curso de Medicina;
x) Funções em institutos de ciência e tecnologia nacionais, públicos
ou privados de utilidade pública, ou internacionais;
y) Funções diretivas em pessoas coletivas de direito privado de que
façam parte instituições de ensino superior ou instituições financiadoras
ou integrantes do sistema científico nacional.
2 — O tempo de serviço prestado nas situações constantes do número
anterior suspende a duração dos vínculos contratuais e, a pedido do
interessado, outras obrigações que sejam previstas nos regulamentos
da U.Porto.
Artigo 43.º
Retribuição, suplementos e prémios
1 — A retribuição devida ao pessoal docente abrangido pelo presente
regulamento é composta por:
a) Remuneração base, incluindo os subsídios de férias e de Natal;
b) Suplementos;
c) Prémios de desempenho.
2 — A remuneração base mensal, incluindo os subsídios de férias e
de Natal, é determinada pela posição salarial pelo qual o docente/investigador está contratado, de harmonia com as tabelas constantes dos
Anexos II e III ao presente regulamento.
3 — Os docentes têm também direito a subsídio de refeição de valor
igual ao fixado para os trabalhadores com contrato de trabalho em funções públicas, sendo as condições de atribuição idênticas às estabelecidas
para estes trabalhadores.
4 — A matéria relativa aos prémios de desempenho será objeto de
regulamento específico.
5 — As retribuições devidas em regime de tempo parcial serão calculadas na proporção do respetivo período normal de trabalho semanal.

Artigo 45.º
Alteração do posicionamento remuneratório
1 — As alterações do posicionamento remuneratório regem-se por
regulamento próprio da U.Porto.
2 — O orçamento anual da U.Porto deve contemplar dotações previsionais adequadas às eventuais alterações de posicionamento remuneratório dos seus docentes.
Artigo 46.º
Cargos dirigentes
O exercício de cargos dirigentes ao abrigo do estatuto do pessoal
dirigente dos serviços e organismos da administração central, regional
e local do Estado não produz quaisquer efeitos na carreira docente aqui
regulamentada, com exceção dos seguintes:
a) Contagem de tempo na carreira e categoria;
b) Dispensa de serviço obrigatória;
c) Alteração do posicionamento remuneratório na categoria detida,
nos termos da Lei n.º 2/2004, de 15 de janeiro.
Artigo 47.º
Férias e licenças
Os docentes contratados ao abrigo do presente regulamento têm direito
às férias e licenças previstas no código do trabalho.
Artigo 48.º
Dispensa de serviço docente
1 — No termo de cada sexénio de efetivo serviço, os professores
catedráticos, associados e auxiliares podem, sem perda ou lesão de
qualquer dos seus direitos, requerer ao diretor da unidade em que estejam
inseridos a dispensa da atividade docente pelo período de um ano escolar, a fim de realizarem trabalhos de investigação ou publicarem obras
de vulto incompatíveis com a manutenção das suas tarefas escolares e
constantes de um plano de trabalhos a apresentar com o requerimento
acima referido.
2 — Podem ser concedidas licenças sabáticas parciais, não acumuláveis com as previstas no número anterior, por períodos de seis meses
após cada triénio de efetivo serviço.
3 — O período de licença sabática não é considerado para a contagem
do sexénio ou triénio a que se referem os números anteriores.
4 — As licenças referidas nos pontos anteriores são conferidas pelo
diretor de unidade orgânica, caso estejam satisfeitas as condições de
serviço e orçamentais que o permitam e tendo em atenção a avaliação
de desempenho do requerente.
5 — Uma vez terminada a licença sabática a que se referem os números anteriores, o professor contrai a obrigação de, no prazo máximo
de noventa dias, apresentar ao diretor da unidade orgânica a que está
vinculado os resultados do seu trabalho, sob pena de, quando assim o
não faça, vir a ser compelido a repor as quantias correspondentes às
remunerações auferidas durante aqueles períodos.
6 — O diretor deve promover a apreciação do relatório apresentado,
devendo esta apreciação ser tomada em consideração em futuros requerimentos de licença sabática apresentados pelo mesmo professor.
7 — Independentemente do disposto nos números anteriores, os professores em regime de tempo integral ou em regime de tempo integral
e de dedicação exclusiva podem ser dispensados do serviço, mediante
decisão do reitor, sob proposta do diretor da unidade orgânica a que o
professor está vinculado, por períodos determinados, para realização de
projetos de investigação ou extensão.

Artigo 44.º

Artigo 49.º

Avaliação de desempenho e seus efeitos

Dispensa especial de serviço

1 — Os docentes contratados ao abrigo do presente regulamento estão
sujeitos a avaliação de desempenho nos termos de regulamento próprio
da unidade orgânica por onde foram contratados.
2 — A avaliação de desempenho deve ser tomada em consideração
para a:

No termo do exercício de funções de direção na U.Porto, ou de funções mencionadas no n.º 1 do artigo 39.º, por período continuado igual
ou superior a três anos, o pessoal docente tem direito a uma dispensa
de serviço por um período não inferior a seis meses nem superior a um
ano, para efeitos de atualização científica e técnica, a qual é requerida
obrigatoriamente ao reitor e conta como serviço efetivo.

a) Renovação dos contratos a termo certo dos docentes não integrados
nas respetivas carreiras;
b) Alteração de posicionamento remuneratório na categoria do docente;
c) Manutenção do regime de dedicação exclusiva.
3 — Uma avaliação de desempenho considerada não adequada durante dois períodos de avaliação consecutivos é motivo para denúncia
do contrato por justa causa por parte da U.Porto.

Artigo 50.º
Bolsas de estudo e equiparação a bolseiro
1 — O pessoal docente:
a) Pode candidatar-se a bolsa de estudo, no país ou no estrangeiro,
obtida a anuência do órgão legal e estatutariamente competente da
Universidade ou unidade orgânica;
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b) Pode ser equiparado a bolseiro, no país ou no estrangeiro, pela
duração que se revelar mais adequada ao objetivo e com ou sem vencimento, nos termos do regulamento próprio da U.Porto, competindo a
decisão ao órgão legal e estatutariamente competente;
c) Durante o período de bolseiro ou de equiparação a bolseiro, independentemente da respetiva duração, o docente mantém todos os direitos
inerentes ao efetivo desempenho de serviço, designadamente o abono da
remuneração, salvo nos casos de equiparação a bolseiro sem vencimento,
e a contagem de tempo de serviço para todos os efeitos legais.

3 — Os empregadores beneficiários são solidariamente responsáveis
pelo cumprimento das obrigações emergentes da celebração do contrato
de trabalho celebrado nos termos dos números anteriores cujo credor
seja o trabalhador.
4 — Cessando a verificação do pressuposto referido no n.º 1 do presente artigo, o trabalhador fica unicamente vinculado ao empregador que
representa os demais, salvo se do contrato constar acordo diferente.

Artigo 51.º

Recrutamento de docentes/investigadores com contrato
de trabalho em funções públicas

Artigo 53.º

Aposentação e reforma
1 — O pessoal docente tem direito a aposentação ou reforma nos
termos da lei geral.
2 — Ao professor aposentado ou reformado por limite de idade cabe
a designação de professor jubilado.
3 — Os professores aposentados, reformados ou jubilados podem:
a) Ser orientadores de dissertações de mestrado e de teses de doutoramento;
b) Ser membros dos júris para atribuição dos graus de mestre e de
doutor;
c) Ser membros dos júris para atribuição do título de agregado;
d) Realizar atividades de investigação na U.Porto;
e) Lecionar, em situações excecionais, na U.Porto, não podendo,
contudo, satisfazer necessidades permanentes de serviço docente;
f) Participar nos procedimentos para contratação de docentes e investigadores abrangidos pelo presente regulamento sendo considerados, em
tal situação, como membros da U.Porto.

1 — Atendendo à especificidade das funções a desempenhar ou ao
interesse por parte da entidade, podem ser contratados mediante contrato
de trabalho ao abrigo deste regulamento, docentes e investigadores com
contrato de trabalho em funções públicas por tempo indeterminado com
qualquer entidade da U.Porto, uma vez cessado o respetivo vínculo
contratual à função pública.
2 — Nos contratos a que se refere o número anterior, considera-se
cumprida a observância dos princípios gerais, em matéria de recrutamento e seleção, aquando do respetivo ingresso em funções públicas,
desde que a nova contratação ocorra para categoria semelhante, pelo que
o recrutamento será efetuado por escolha, em função do mérito.
3 — A alteração do vínculo contratual, nos termos dos números anteriores, afasta o período experimental desde que totalmente cumprido
no contrato em funções públicas.

TÍTULO III

4 — Ao exercício das funções letivas referidas na alínea e) do número
anterior, quando remunerado e em situação de trabalho dependente, é
aplicável o regime constante do estatuto da aposentação ou outra legislação aplicável, cabendo a autorização ao reitor.

Disposições finais e transitórias
Artigo 54.º
Revisão anual dos níveis remuneratórios

TÍTULO II

Os montantes correspondentes às posições salariais constantes do
Anexo — III, bem como o valor do subsídio de refeição, são revistos
anualmente, na mesma percentagem que as remunerações dos docentes
em regime de contrato de trabalho em funções públicas, sem necessidade
de quaisquer formalidades, sem prejuízo de revisão pelo conselho de
gestão, a qualquer momento.

Disposições especiais
Artigo 52.º
Pluralidade de empregadores
1 — Qualquer das entidades constitutivas da U.Porto pode celebrar
contratos de trabalho em que o docente se obriga a prestar atividade
a mais do que uma entidade, quando existam estruturas organizativas
comuns e ou serviços partilhados que impliquem a prestação de trabalho
subordinado a mais de uma entidade da U.Porto.
2 — Os contratos assim celebrados, estão sujeitos a forma escrita e,
para além das restantes formalidades exigidas para os demais contratos,
devem ainda conter:

Em tudo o que não estiver expressamente previsto no presente regulamento, aplicam-se as disposições legais constantes no Código do
Trabalho.
Artigo 56.º

a) Identificação de todos os empregadores;
b) Identificação do empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres e exercício dos direitos emergentes do contrato
de trabalho.

O presente regulamento entra em vigor no dia seguinte à data da sua
publicação no Diário da República.

Artigo 55.º
Casos omissos

Entrada em Vigor

ANEXO I
Caracterização da carreira docente e requisitos mínimos de acesso
Carreira

Categoria

Docente . . . . Professor Catedrático . . .

Funções

Requisitos mínimos

Ao professor catedrático podem ser atribuídas funções de coordenação 1.Grau de Doutor há mais de
da orientação pedagógica e científica da unidade organizativa em
cinco anos e título de agreque esteja integrado, competindo-lhe ainda:
gado ou
2 — Prof. catedrático ou equia) Reger unidades curriculares dos vários ciclos de estudo e de
valente de outra universidade
programas ou cursos não conferentes de grau e ainda dirigir
portuguesa ou estrangeira
seminários;
b) Dirigir as respetivas aulas práticas e ou teórico-práticas, bem
como trabalhos de laboratório ou de campo e assegurar, quando
necessário, serviço docente em aulas ou trabalhos dessa natureza;
c) Coordenar, com os restantes professores do seu grupo ou departamento, os programas, o estudo e a aplicação de métodos de
ensino e investigação relativos às unidades curriculares desse
grupo ou departamento;
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Categoria

Funções

Requisitos mínimos

d) Dirigir e realizar trabalhos de investigação segundo as linhas
gerais previamente estabelecidas ao nível da unidade organizativa
em que se integra;
e) Realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação científica
e de valorização económica e social do conhecimento;
f) Participar na gestão universitária e realizar outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no
âmbito da atividade de docente universitário;
g) Substituir, nas suas faltas ou impedimentos, os restantes professores catedráticos do seu grupo.
Professor Associado . . . .

Ao professor associado compete coadjuvar os professores catedráticos, Grau de Doutor há mais de
competindo-lhe, ainda, nomeadamente:
cinco anos
a) Reger unidades curriculares dos vários ciclos de estudo e de programas ou cursos não conferentes de grau e ainda dirigir seminários;
b) Dirigir as respetivas aulas práticas e ou teórico-práticas, bem
como trabalhos de laboratório ou de campo e assegurar, quando
necessário, serviço docente em aulas ou trabalhos dessa natureza;
c) Orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo as linhas
gerais previamente estabelecidas ao nível da unidade organizativa
em que se integra;
d) Colaborar com os professores catedráticos da sua unidade organizativa na coordenação prevista na alínea c) das funções do
professor catedrático;
e) Realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação científica
e de valorização económica e social do conhecimento;
f) Participar na gestão universitária e realizar outras tarefas distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam no
âmbito da atividade de docente universitário;

Professor Auxiliar . . . . .

Ao professor auxiliar compete lecionar aulas práticas e teórico-práticas Grau de Doutor ou, excecionale a prestação de serviço em trabalhos de laboratório ou de campo, em
mente, especialista de mérito e
unidades curriculares dos vários ciclos de estudo e de programas ou
experiência reconhecidos, pelo
cursos não conferentes de grau, bem como a regência de unidades
conselho científico da entidade
curriculares desses ciclos de estudo e programas ou cursos.
contratante, para este efeito
Compete também orientar e realizar trabalhos de investigação, segundo
as linhas gerais previamente estabelecidas ao nível da unidade
organizativa em que se integra.
Compete ainda realizar tarefas de extensão universitária, de divulgação
científica e de valorização económica e social do conhecimento,
bem como participar na gestão universitária e realizar outras tarefas
distribuídas pelos órgãos de gestão competentes e que se incluam
no âmbito da atividade de docente universitário
Ao professor auxiliar pode ser distribuído serviço docente idêntico ao
dos professores associados, caso conte cinco anos de efetivo serviço
como docente ou investigador universitário.
ANEXO II

Categorias e níveis remuneratórios da carreira docente
Posições remuneratórias
Categoria

1.ª

2.ª

3.ª

4.ª

5.ª

6.ª

Níveis remuneratórios da tabela única

Catedrático em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Catedrático em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado com agregação em dedicação exclusiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado com agregação em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Associado em tempo integral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar com agregação em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar com agregação em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Auxiliar em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente em dedicação exclusiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Assistente em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leitor em dedicação exclusiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Leitor em tempo integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Monitor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
19
26
15
24
12
24
12
20
9
10
4
10
4
1

32
21
28
16
25
13
25
13
23
10
11
5
11
5

33
22
30
18
27
16
27
16
25
13
14
7
14
7

34
24
31
19
29
17
29
17
26
15
15
8
15
8

35
25
32
21
30
18
30
18
27
16

36
26
33
22
31
20
31
20
29
17

7.ª
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ANEXO III
Tabela remuneratória única (euros)
Nível

1..........................................
2..........................................
3..........................................
4..........................................
5..........................................
6..........................................
7..........................................
8..........................................
9..........................................
10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
21 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
28 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
30 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
32 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
33 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
35 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Remuneração

436,49
1 091,22
1 200,34
1 527,71
1 582,27
1 636,83
1 691,39
1 800,51
2 127,88
2 291,56
2 373,40
2 400,68
2 509,81
2 537,09
2 673,49
2 728,05
2 837,17
2 891,73
3 109,98
3 191,82
3 273,66
3 382,78
3 437,34
3 601,03
3 764,71
4 010,23
4 092,08
4 173,92
4 255,76
4 337,6
4 664,97
4 910,49
5 074,17
5 401,54
5 601,00
5 801,00

21 de janeiro de 2013. — O Reitor, José C. D. Marques dos Santos.
206692597
Regulamento n.º 41/2013
Por despacho de 7 de dezembro de 2012, do Conselho Geral da Universidade do Porto, nos termos do disposto no artigo 108.º do Despacho
Normativo n.º 18-B/2009, de 14 de maio, foi aprovado o Regulamento
Orgânico da Universidade do Porto, pelo que se procede à sua publicação:
Regulamento Orgânico da Universidade do Porto
A estrutura organizatória da Universidade do Porto está fixada no Decreto-Lei n.º 96/2009, de 27 de abril, que instituiu uma fundação pública
de direito privado denominada “Universidade do Porto”, estatui-se que
esta resulta da transformação da Universidade do Porto em fundação
pública com regime de direito privado nos termos da Lei n.º 62/2007,
de 10 de setembro, que aprova o regime jurídico das instituições de
ensino superior. A Universidade do Porto, enquanto fundação pública de
direito privado, sucede em todos os direitos e obrigações na titularidade
da Universidade do Porto à data da presente transformação, tal como se
estatui no artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 96/2009.
Os Estatutos do Estabelecimento de Ensino da Universidade do Porto,
homologados pelo Despacho Normativo n.º 18-B/2009, publicado no
Diário da República, 2.ª série, de 14 de maio de 2009, preveem que o
primeiro conselho geral eleito após a entrada em vigor dos presentes
Estatutos deve aprovar o regulamento orgânico da Universidade do
Porto, referido no n.º 1 do artigo 12.º, bem como rever, se necessário,
os presentes Estatutos nas condições previstas no n.º 3 do artigo 4.º, no
prazo máximo de dezoito meses após a sua entrada em funções.
O regime jurídico constante do presente Regulamento consubstancia
uma execução daquela norma e tem as seguintes características:
a) O governo da Universidade do Porto assenta numa gestão desconcentrada, através da delegação de competências nos órgãos de direção
das Faculdades e de outras unidades orgânicas;
b) São mantidas as catorze Faculdades atualmente existentes;

c) Cada Faculdade é uma unidade orgânica de ensino e investigação,
do tipo constante dos artigos 66.º a 70.º dos Estatutos do Estabelecimento de Ensino da Universidade do Porto, com autonomia científica
e pedagógica, bem como competências delegadas em matéria de gestão
da unidade orgânica nos termos do presente regulamento;
d) O diretor de cada Faculdade é designado pelo reitor, em articulação
com uma comissão de seleção;
e) Em cada Faculdade, sempre que adequado, devem constituir-se
subunidades orgânicas, designadas departamentos ou outra designação
apropriada, agregando todos os docentes e investigadores que trabalham
na mesma área científica dentro da Faculdade, tendo em vista facilitar
a gestão dos recursos e das atividades da Faculdade;
f) Um Instituto de investigação é uma unidade orgânica de investigação
do tipo constante dos artigos 78.º a 83.º dos Estatutos do Estabelecimento
de Ensino da Universidade do Porto, com autonomia científica e com
competências delegadas em matéria de gestão da unidade orgânica nos
termos do presente regulamento;
g) São constituídos dois agrupamentos estratégicos de unidades orgânicas de índole horizontal: Agrupamento para Coordenação da I+D+I e
Agrupamento para Coordenação do Modelo Educativo. Cada um destes
agrupamentos de unidades orgânicas é do tipo previsto na alínea a)
do n.º 1 do artigo 16.º dos Estatutos do Estabelecimento de Ensino da
Universidade do Porto, não sendo dotado de qualquer autonomia.
O Regulamento está organizado por capítulos, estes estão subdivididos
em secções e estas em subsecções. O primeiro capítulo tem como objeto as
normas gerais; o segundo, as normas referentes aos princípios de gestão, aos
centros funcionais e às competências. Optou-se, neste último capítulo, por
separar a identificação dos centros funcionais da fixação das competências em
cada um dos órgãos que os compõem por forma a obter uma leitura conjunta
de todos aqueles poderes. O capítulo terceiro é dedicado às normas orgânicas
referentes aos ciclos de estudo, o capítulo quarto às atividades de investigação,
desenvolvimento e extensão e o último à produção de efeitos jurídicos.

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.º
Objeto
1 — O presente Regulamento visa executar as disposições dos Estatutos do Estabelecimento de ensino da Universidade do Porto aprovado
pelo Despacho Normativo n.º 18-B/2009, publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de maio de 2009.
2 — Para efeitos do número anterior, o Regulamento identifica e
caracteriza os vários centros funcionais que compõem o Estabelecimento de Ensino, pela delimitação das competências dos órgãos que
lhe correspondem.
Artigo 2.º
Natureza jurídica
O presente Regulamento tem a natureza de norma jurídica de execução
e é denominado de Regulamento Orgânico da Universidade do Porto.
Artigo 3.º
Fontes de Direito
Em conformidade com o artigo 4.º n.º 1 do Decreto-Lei n.º 96/2009,
de 27 de abril, as fontes de Direito do regime jurídico funcional do Estabelecimento de Ensino da Universidade do Porto são, por esta ordem:
a) Os Estatutos aprovados pelo Despacho Normativo n.º 18-B/2009,
publicado no Diário da República, 2.ª série, de 14 de maio de 2009;
b) O Regulamento Orgânico.

CAPÍTULO II
Princípios de Gestão, centros funcionais
e competências
SECÇÃO I
Princípios de Gestão
Artigo 4.º
Princípio geral
A gestão do Estabelecimento de Ensino da Universidade do Porto é
orientada por critérios de qualidade, eficácia e eficiência.

Estatuto do Bolseiro de Investigação, Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto

N.o 194 — 18 de Agosto de 2004

b)

c)

d)
e)

f)
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que violem o princípio da disciplina e da hierarquia de comando;
Proferir declarações sobre matérias de que
tenham conhecimento no exercício das suas funções e sejam susceptíveis de constituir segredo
de Estado ou de justiça ou respeitem a assuntos
relativos ao dispositivo ou à actividade operacional da GNR ou das Forças Armadas e das
demais forças de segurança, com classificação
igual ou superior a reservado, salvo, quanto aos
assuntos específicos da GNR, autorização da
entidade hierarquicamente competente;
Convocar reuniões ou manifestações públicas
de carácter político, partidário ou sindical ou
nelas participar, excepto, neste caso, se trajarem
civilmente e, tratando-se de acto público, não
integrarem a mesa, usarem da palavra ou exibirem qualquer tipo de mensagem;
Estar filiados em associações sindicais ou participar em reuniões de natureza sindical;
Apresentar, sobre assuntos respeitantes à GNR,
antes de esgotada a via hierárquica, petições
colectivas dirigidas a órgãos de protecção dos
direitos fundamentais, sem prejuízo do direito
individual de queixa ao Provedor de Justiça e
da sua legitimidade activa nos demais meios de
impugnação administrativa e jurisdicional, nos
termos da lei;
Exercer o direito à greve ou quaisquer opções
substitutivas susceptíveis de prejudicar o exercício normal e eficaz das missões da GNR, bem
como a sua coesão e disciplina.
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Lei n.o 40/2004
de 18 de Agosto

Estatuto do Bolseiro de Investigação

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:
Artigo 1.o
Aprovação do Estatuto do Bolseiro de Investigação

É aprovado o Estatuto do Bolseiro de Investigação,
que se publica em anexo à presente lei e dela faz parte
integrante.
Artigo 2.o
Disposições transitórias

1 — Os regulamentos de bolsas em vigor devem adaptar-se ao disposto no presente Estatuto no prazo máximo
de 60 dias, salvaguardando-se, todavia, os direitos e legítimas expectativas das partes, relativamente a bolsas em
fase de atribuição e em curso.
2 — Exceptua-se do disposto na parte final do número
anterior a renovação de bolsas, sendo equiparada, para
efeitos de aplicação do presente Estatuto, à atribuição
de nova bolsa, sem prejuízo de direitos adquiridos.
Artigo 3.o
Norma revogatória

É revogado o Decreto-Lei n.o 123/99, de 20 de Abril.

Artigo 7.o

Artigo 4.o

Aplicação a processos disciplinares pendentes

Entrada em vigor

O disposto na presente lei aplica-se de imediato aos
processos disciplinares em curso, na parte em que
tenham por objecto actos praticados em representação
de associações já constituídas.

O presente Estatuto entra em vigor no dia imediato
ao da sua publicação.

o

Artigo 8.

Regulamentação

A regulamentação do exercício do direito de associação pelos militares da GNR é aprovada por decreto-lei no prazo de 90 dias após a publicação da presente
lei.

Aprovada em 8 de Julho de 2004.
O Presidente da Assembleia da República, João
Bosco Mota Amaral.
Promulgada em 2 de Agosto de 2004.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 5 de Agosto de 2004.
O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de Santana Lopes.

Aprovada em 8 de Julho de 2004.
ANEXO

O Presidente da Assembleia da República, João Bosco
Mota Amaral.
Promulgada em 2 de Agosto de 2004.
Publique-se.
O Presidente da República, JORGE SAMPAIO.
Referendada em 5 de Agosto de 2004.
O Primeiro-Ministro, Pedro Miguel de Santana Lopes.

Estatuto do Bolseiro de Investigação

CAPÍTULO I
Disposições gerais
Artigo 1.o
Âmbito de aplicação

1 — O presente Estatuto define o regime aplicável
aos beneficiários de subsídios, atribuídos por entidades
de natureza pública e ou privada, destinados a financiar
a realização, pelo próprio, de actividades de natureza
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científica, tecnológica e formativa, nos termos do artigo
seguinte, sem prejuízo do disposto pelo direito comunitário e pelo direito internacional.
2 — Os subsídios a que se refere o número anterior
designam-se por bolsas, sendo concedidos no âmbito
de um contrato celebrado entre o bolseiro e uma entidade acolhedora.
3 — Não são abrangidas pelo presente Estatuto as
bolsas atribuídas ao abrigo da acção social escolar.
4 — As remunerações que o bolseiro eventualmente
aufira no âmbito de relação jurídico-laboral ou prestação de serviços não são consideradas bolsas.
5 — É proibido o recurso a bolseiros de investigação
para satisfação de necessidades permanentes dos serviços.
Artigo 2.o
Objecto

1 — São abrangidas pelo presente Estatuto as bolsas
destinadas a financiar:
a) Trabalhos de investigação tendentes à obtenção
de grau ou diploma académico pós-graduado;
b) Actividades de investigação científica, desenvolvimento tecnológico, experimentação ou transferência de tecnologia e de saber, com carácter
de iniciação ou actualização, independentemente do nível de formação do bolseiro;
c) Actividades de iniciação ou actualização de formação em qualquer área, desenvolvidas pelo
próprio, no âmbito de estágio não curricular,
nos termos e condições previstas no regulamento de concessão da bolsa, salvo o disposto
em lei especial.
2 — Independentemente do tipo de bolsa, são sempre
exigidos a definição do objecto e um plano de actividades
sujeito a acompanhamento e fiscalização, nos termos
do capítulo III.
o

Artigo 3.
Duração

1 — A duração das bolsas é fixada nos respectivos
regulamentos.
2 — As bolsas a que se refere a alínea a) do n.o 1
do artigo 2.o não podem exceder dois anos, no caso
de mestrado, e quatro anos, no caso de doutoramento.
3 — As bolsas podem ser renovadas por períodos adicionais, se o regulamento o permitir, sem prejuízo dos
limites máximos previstos no número anterior.
Artigo 4.o
Natureza do vínculo

Os contratos de bolsa não geram relações de natureza
jurídico-laboral nem de prestação de serviços, não adquirindo o bolseiro a qualidade de funcionário ou agente.

N.o 194 — 18 de Agosto de 2004

2 — O desempenho de funções a título de bolseiro
é efectuado em regime de dedicação exclusiva, não
sendo permitido o exercício de qualquer outra função
ou actividade remunerada, pública ou privada, incluindo
o exercício de profissão liberal, salvo o disposto nos
números seguintes.
3 — Considera-se, todavia, compatível com o regime
de dedicação exclusiva a percepção de remunerações
decorrentes de:
a) Direitos de autor e de propriedade industrial;
b) Realização de conferências e palestras, cursos
de formação profissional de curta duração e
outras actividades análogas;
c) Ajudas de custo e despesas de deslocação;
d) Desempenho de funções em órgãos da instituição a que esteja vinculado;
e) Participação em órgãos consultivos de instituição estranha àquela a que pertença, desde que
com a anuência prévia desta última;
f) Participação em júris de concursos, exames ou
avaliações estranhos à instituição a que esteja
vinculado;
g) Participação em júris e comissões de avaliação
e emissão de pareceres solicitados por organismos nacionais ou estrangeiros.
4 — Considera-se, ainda, compatível com o regime
de dedicação exclusiva a realização de actividades externas à entidade acolhedora, ainda que remuneradas,
desde que directamente relacionadas com o plano de
actividades subjacente à bolsa e desempenhadas sem
carácter de permanência, bem como o exercício de funções docentes.
Artigo 6.o
Regulamentos

1 — Do regulamento de concessão da bolsa consta:
a) A descrição do tipo, fins, objecto e duração da
bolsa, incluindo os objectivos a atingir pelo
candidato;
b) As componentes financeiras, periodicidade e
modo de pagamento da bolsa;
c) As categorias de destinatários;
d) O modelo de contrato de bolsa e dos relatórios
finais a elaborar pelo bolseiro e pelo orientador
ou coordenador e respectivos critérios de avaliação;
e) Os termos e condições de renovação da bolsa,
se a ela houver lugar;
f) O regime aplicável em matéria de informação
e publicidade dos financiamentos concedidos.
2 — Os elementos a que se refere o número anterior
são obrigatoriamente incluídos no anúncio de abertura
do concurso.
Artigo 7.o
Aprovação

o

Artigo 5.

Exercício de funções

1 — O bolseiro exerce funções em cumprimento
estrito do plano de actividades acordado, sendo sujeito
à supervisão de um orientador ou coordenador, bem
como ao acompanhamento e fiscalização regulado no
capítulo III do presente Estatuto.

1 — A entidade financiadora deve submeter os regulamentos de bolsas a aprovação da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, podendo, todavia, aplicar um
regulamento em vigor.
2 — Na apreciação, por parte da Fundação para a
Ciência e a Tecnologia, deve ser ponderada a adequação
do programa de bolsas proposto com o disposto no
artigo 2.o do presente Estatuto.
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3 — A aprovação depende sempre de declaração, por
parte da entidade financiadora, da cabimentação orçamental das bolsas a atribuir.
4 — A aprovação do regulamento acarreta a obrigação, para a entidade financiadora, de emitir, em relação
aos respectivos bolseiros, todos os documentos comprovativos da qualidade de bolseiro.
5 — A entidade acolhedora é subsidiariamente responsável pela emissão de documentos a que se refere
o número anterior.
6 — Compete à Fundação para a Ciência e a Tecnologia avaliar, quando entenda conveniente ou por
determinação do ministro responsável pela política científica, os regulamentos de bolsas, tendo em conta os
resultados atingidos pelo programa.
7 — Verificada discrepância manifesta entre o disposto no regulamento e a sua execução, designadamente
atendendo aos resultados atingidos, a Fundação para
a Ciência e a Tecnologia pode revogar a sua aprovação.
8 — Da recusa de aprovação do regulamento ou revogação da mesma cabe sempre recurso para o ministro
responsável pela política científica.
Artigo 8.o
Contratos de bolsa

1 — Do contrato de bolsa consta obrigatoriamente:
a) A identificação do bolseiro e do orientador científico ou coordenador;
b) A identificação da entidade acolhedora e financiadora;
c) A identificação do regulamento aplicável, quando
haja;
d) O plano de actividades a desenvolver pelo
bolseiro;
e) A indicação da duração e data de início da bolsa.
2 — Os contratos de bolsa são reduzidos a escrito,
devendo ser remetidas à Fundação para a Ciência e
a Tecnologia cópias de todos os contratos celebrados,
com base nos quais elaborará um registo nacional dos
bolseiros.
3 — O Estatuto de Bolseiro é automaticamente concedido com a celebração do contrato, reportando-se
sempre à data de início da bolsa.
CAPÍTULO II
Direitos e deveres dos bolseiros
Artigo 9.o
Direitos dos bolseiros

1 — Todos os bolseiros têm direito a:
a) Receber pontualmente o financiamento de que
beneficiem em virtude da concessão da bolsa;
b) Obter da entidade acolhedora o apoio técnico
e logístico necessário à prossecução do seu plano
de trabalhos;
c) Beneficiar de um regime próprio de segurança
social, nos termos do artigo 10.o;
d) Beneficiar do adiamento do serviço militar obrigatório, nos termos da legislação em vigor;
e) Beneficiar, por parte da entidade acolhedora
ou financiadora, de um seguro contra acidentes

f)

g)

h)
i)
j)
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pessoais, incluindo as deslocações ao estrangeiro;
Suspender as actividades financiadas pela bolsa
por motivo de maternidade, paternidade, adopção, assistência a menores doentes, assistência
a deficientes, assistência a filhos e assistência
à família nas condições e pelos períodos estabelecidos na lei geral aplicável aos trabalhadores
da Administração Pública;
Suspender as actividades financiadas pela bolsa
por motivo de doença do bolseiro, justificada
por atestado médico ou declaração de doença
passada por estabelecimento hospitalar;
Beneficiar de um período de descanso que não
exceda os 22 dias úteis por ano civil;
Receber, por parte das entidades financiadora
e acolhedora, todos os esclarecimentos que solicite a respeito do seu estatuto;
Todos os outros direitos que decorram da lei,
do regulamento e ou do contrato de bolsa.

2 — Os bolseiros que sejam titulares de um vínculo
jurídico-laboral têm ainda direito à contagem do tempo
durante o qual beneficiaram do presente Estatuto, para
todos os efeitos legais, como tempo de serviço efectivo.
3 — A suspensão a que se referem as alíneas f) e g)
do n.o 1 efectua-se sem prejuízo da manutenção do pagamento da bolsa pelo tempo correspondente, reiniciando-se
a contagem no 1.o dia útil de actividade do bolseiro após
interrupção.
4 — As importâncias auferidas pelos bolseiros em
razão da bolsa relevam para efeitos de candidatura que
pressuponham a existência de rendimentos, designadamente para a obtenção de crédito à habitação própria
e incentivos ao arrendamento para jovens, devendo, para
este fim, a Fundação para a Ciência e a Tecnologia
passar comprovativo da condição de bolseiro.
Artigo 10.o
Segurança social

1 — Os bolseiros que não se encontrem abrangidos por
qualquer regime de protecção social podem assegurar o
exercício do direito à segurança social mediante adesão
ao regime do seguro social voluntário, nos termos previstos no Decreto-Lei n.o 40/89, de 1 de Fevereiro, com
as especialidades resultantes dos números seguintes.
2 — São cobertas pelo seguro social voluntário as
eventualidades de invalidez, velhice, morte, maternidade, paternidade, adopção, doença e doenças profissionais cobertas pelo subsistema previdencial.
3 — A eventualidade de doença é regulada nos termos
do regime dos trabalhadores independentes.
4 — Os beneficiários do Estatuto previsto na presente
lei têm direito à assunção, por parte da instituição financiadora, dos encargos resultantes das contribuições que
incidem sobre o primeiro dos escalões referidos no
artigo 36.o do Decreto-Lei n.o 40/89, de 1 de Fevereiro,
correndo por conta própria o acréscimo de encargos
decorrente da opção por uma base de incidência
superior.
5 — O disposto nos números anteriores é aplicável
às bolsas com duração igual ou superior a seis meses,
reportando-se o enquadramento no regime do seguro
social voluntário à data de início da bolsa, desde que
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o requerimento seja efectuado no período mínimo de
duração da mesma.
6 — Compete à Fundação para a Ciência e a Tecnologia emitir comprovativo do Estatuto do Bolseiro,
para os efeitos previstos nos números anteriores.
7 — Podem, igualmente, enquadrar-se no regime do
seguro social voluntário previsto no presente diploma
os bolseiros estrangeiros ou apátridas que exerçam a
sua actividade em Portugal, independentemente do
tempo de residência.
o

Artigo 11.

Acesso a cuidados de saúde

Os bolseiros têm acesso a cuidados de saúde, no quadro de protocolos celebrados entre a entidade financiadora e as estruturas de saúde, nos termos a regular.
Artigo 12.o
Deveres dos bolseiros

Todos os bolseiros devem:
a) Cumprir pontualmente o plano de actividades
estabelecido, não podendo este ser alterado
unilateralmente;
b) Cumprir as regras de funcionamento interno da
entidade acolhedora e as directrizes do orientador ou coordenador;
c) Apresentar atempadamente os relatórios a que
esteja obrigado, nos termos do regulamento e
do contrato;
d) Comunicar à Fundação para a Ciência e a Tecnologia a ocorrência de qualquer facto que justifique a suspensão da bolsa;
e) Colaborar com as entidades competentes para
o acompanhamento do bolseiro, facilitando a
sua actividade e respondendo prontamente a
todas as solicitações que lhe forem feitas no
âmbito desse acompanhamento;
f) Elaborar um relatório final de apreciação do
programa de bolsa, o qual deve conter uma listagem das publicações e trabalhos elaborados
no âmbito do contrato, bem como cópia do respectivo trabalho final, no caso de bolsa concedida para obtenção de grau ou diploma
académico;
g) Cumprir os demais deveres decorrentes da lei,
do regulamento e ou do contrato.
CAPÍTULO III
Acompanhamento e fiscalização
Artigo 13.o
Entidade acolhedora

1 — A entidade acolhedora deve:
a) Acompanhar e fornecer o apoio técnico e logístico necessário ao cumprimento do plano de
actividades por parte do bolseiro, designando-lhe, aquando do início da bolsa, um coordenador que supervisiona a actividade desenvolvida;
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b) Proceder à avaliação do desempenho do bolseiro;
c) Comunicar, atempadamente, ao bolseiro as
regras de funcionamento da entidade acolhedora;
d) Prestar, a todo o momento, a informação necessária, por forma a garantir ao bolseiro o conhecimento do seu Estatuto.
2 — A actividade inserida no âmbito da bolsa pode,
pela sua especial natureza e desde que previsto no regulamento e ou contrato, ser desenvolvida noutra entidade,
pública ou privada, considerando-se, neste caso, extensíveis a esta todos os deveres que incumbem à entidade
acolhedora por força do número anterior.
3 — A entidade acolhedora é subsidiariamente responsável pelo pagamento da bolsa, sem prejuízo do
direito de regresso contra a entidade financiadora, nos
termos gerais.
4 — No âmbito das suas funções de supervisão, o
coordenador deve elaborar um relatório final de avaliação da actividade do bolseiro, a remeter à Fundação
para a Ciência e a Tecnologia e à entidade financiadora.
Artigo 14.o
Entidade financiadora

A entidade financiadora deve efectuar, pontualmente,
os pagamentos a que se encontra vinculada por força
do regulamento e contrato de bolsa.
Artigo 15.o
Núcleo do bolseiro

1 — Em cada entidade acolhedora deve existir um
núcleo de acompanhamento dos bolseiros, responsável
por prestar toda a informação relativa ao seu Estatuto.
2 — O regulamento define a composição e modo de
funcionamento do núcleo.
Artigo 16.o
Painel consultivo

1 — O painel consultivo acompanha o desempenho
de funções, por parte do bolseiro, podendo, na sequência
da sua apreciação, dirigir recomendações às entidades
financiadora e ou acolhedora.
2 — No exercício da sua actividade, o painel pode
solicitar informações e esclarecimentos às entidades
financiadora, acolhedora e aos próprios bolseiros, bem
como à Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
3 — Verificadas irregularidades no cumprimento do
disposto na presente lei, o painel deve suscitar junto
da Inspecção-Geral da Ciência e do Ensino Superior
as medidas que entenda pertinentes, podendo, ainda,
em qualquer momento, sugerir, mediante parecer
escrito, dirigido ao ministro responsável pela política
científica, a adopção, modificação ou revogação de
medidas de natureza legislativa, regulamentar ou administrativa, com incidência sobre as bolsas abrangidas
pelo presente Estatuto.
4 — O painel elabora um relatório anual de actividades, que poderá incluir parecer relativo à política de
formação de recursos humanos na área da ciência e
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da tecnologia, devendo este, após apreciação por parte
da tutela, ser objecto de publicação.
5 — O painel consultivo é composto por três elementos, nomeados por despacho do ministro responsável
pela política científica, devendo a designação recair
sobre personalidades de reconhecido mérito, sendo um
dos elementos oriundo de organizações representativas
dos bolseiros, considerando-se como tal, as que representem pelo menos 200 bolseiros.
6 — As funções desempenhadas pelo painel consultivo não são exercidas em regime de permanência, nem
a tempo inteiro.
7 — O painel consultivo dispõe de apoio técnico e
administrativo, funcionando na dependência orgânica
e funcional do Ministério da Ciência e do Ensino
Superior.
Artigo 17.o
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Lei n.o 41/2004
de 18 de Agosto

Transpõe para a ordem jurídica nacional a Directiva n.o 2002/58/CE,
do Parlamento Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa
ao tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade
no sector das comunicações electrónicas.

A Assembleia da República decreta, nos termos da
alínea c) do artigo 161.o da Constituição, para valer
como lei geral da República, o seguinte:
CAPÍTULO I
Objecto e âmbito
Artigo 1.o
Objecto e âmbito de aplicação

Cessação do contrato

São causas de cessação do contrato, com o consequente cancelamento do Estatuto:
a)
b)
c)
d)
e)

O incumprimento reiterado, por uma das partes;
A prestação de falsas declarações;
A conclusão do plano de actividades;
O decurso do prazo pelo qual a bolsa é atribuída;
A revogação por mútuo acordo ou alteração das
circunstâncias;
f) A constituição de relação jurídico-laboral com
a entidade acolhedora;
g) Outro motivo atendível, desde que previsto no
regulamento e ou contrato.
Artigo 18.o
Sanções

1 — O incumprimento reiterado e grave por parte
da entidade acolhedora implica a proibição de receber
novos bolseiros durante um período de um a dois anos.
2 — No caso de incumprimento reiterado e grave por
parte do bolseiro, a entidade financiadora tem direito
a exigir a restituição das importâncias atribuídas.
3 — Não se considera incumprimento a desistência,
por parte do bolseiro, desde que notificada à entidade
acolhedora e ou financiadora até 30 dias antes da pretendida cessação.
4 — A decisão de aplicação das sanções a que se referem os n.os 1 e 2 do presente artigo compete ao ministro
responsável pela política científica, ouvido o painel
consultivo.
Artigo 19.o
Extensão

O regime estabelecido na presente lei aplica-se, com
as devidas adaptações, em tudo o que não seja contrariado pelo direito comunitário e pelo direito internacional, aos bolseiros portugueses a desenvolver actividade no estrangeiro e aos bolseiros estrangeiros a
desenvolver actividade em Portugal, sempre que as respectivas bolsas sejam concedidas por entidades nacionais.

1 — A presente lei transpõe para a ordem jurídica
nacional a Directiva n.o 2002/58/CE, do Parlamento
Europeu e do Conselho, de 12 de Julho, relativa ao
tratamento de dados pessoais e à protecção da privacidade no sector das comunicações electrónicas, com
excepção do seu artigo 13.o, referente a comunicações
não solicitadas.
2 — A presente lei aplica-se ao tratamento de dados
pessoais no contexto das redes e serviços de comunicações electrónicas acessíveis ao público, especificando
e complementando as disposições da Lei n.o 67/98, de
26 de Outubro (Lei da Protecção de Dados Pessoais).
3 — As disposições da presente lei asseguram a protecção dos interesses legítimos dos assinantes que sejam
pessoas colectivas na medida em que tal protecção seja
compatível com a sua natureza.
4 — As excepções à aplicação da presente lei que se
mostrem estritamente necessárias para a protecção de
actividades relacionadas com a segurança pública, a
defesa, a segurança do Estado e a prevenção, investigação e repressão de infracções penais são definidas
em legislação especial.
Artigo 2.o
Definições

1 — Para efeitos da presente lei, entende-se por:
a) «Comunicação electrónica» qualquer informação trocada ou enviada entre um número finito
de partes mediante a utilização de um serviço
de comunicações electrónicas acessível ao
público;
b) «Assinante» a pessoa singular ou colectiva que
é parte num contrato com uma empresa que
forneça redes e ou serviços de comunicações
electrónicas acessíveis ao público para fornecimento desses serviços;
c) «Utilizador» qualquer pessoa singular que utilize um serviço de comunicações electrónicas
acessível ao público para fins privados ou comerciais, não sendo necessariamente assinante
desse serviço;
d) «Dados de tráfego» quaisquer dados tratados
para efeitos do envio de uma comunicação através de uma rede de comunicações electrónicas
ou para efeitos da facturação da mesma;
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  aplicação	
  
	
  
ARTIGO	
  1.º	
  	
  
OBJECTO	
  
	
  
1. O	
  presente	
  regulamento	
  disciplina	
  a	
  seleção,	
  contratação	
  e	
  regime	
  jurídico	
  aplicáveis	
  a	
  todos	
  os	
  
bolseiros	
   de	
   investigação,	
   financiados	
   direta	
   ou	
   indiretamente	
   pela	
   Fundação	
   para	
   a	
   Ciência	
   e	
   a	
  
Tecnologia,	
  I.P.,	
  adiante	
  designada	
  por	
  FCT,	
  ou	
  de	
  que	
  esta	
  seja	
  entidade	
  de	
  acolhimento.	
  
2. Para	
  os	
  efeitos	
  previstos	
  no	
  presente	
  Regulamento,	
  são	
  bolseiros	
  de	
  investigação	
  os	
  beneficiários	
  
do	
  respetivo	
  estatuto,	
  conforme	
  o	
  disposto	
  na	
  Lei	
  n.º	
  40/2004,	
  de	
  18	
  de	
  agosto.	
  
3. Para	
   os	
   efeitos	
   previstos	
   no	
   presente	
   regulamento,	
   entendem-‐se	
   por	
   bolseiros	
   diretamente	
  
financiados	
   pela	
   FCT	
   aqueles	
   em	
   cujo	
   contrato	
   de	
   bolsa	
   a	
   FCT	
   seja	
   parte,	
   sendo	
   indiretamente	
  
financiados	
  pela	
  FCT	
  os	
  bolseiros	
  cujos	
  contratos	
  de	
  bolsa,	
  sendo	
  celebrados	
  com	
  outra	
  entidade,	
  
se	
   insiram	
   no	
   âmbito	
   de	
   programas,	
   projetos	
   ou	
   outras	
   formas	
   de	
   colaboração	
   que	
   preveja	
   a	
  
obrigação,	
  para	
  a	
  FCT,	
  de	
  suportar	
  as	
  despesas	
  com	
  as	
  respetivas	
  bolsas	
  contratualizadas.	
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ÂMBITO	
  DE	
  APLICAÇÃO	
  
	
  
1. O	
  presente	
  regulamento	
  aplica-‐se	
  aos	
  tipos	
  de	
  bolsa	
  definidos	
  no	
  capítulo	
  II.	
  
2. O	
   presente	
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   aplica-‐se	
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   a	
   outras	
   bolsas	
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   direta	
   ou	
  
indiretamente	
   pela	
   FCT,	
   designadamente	
   bolsas	
   previstas	
   em	
   projetos	
   ou	
   programas	
   de	
  
doutoramento	
   propostos	
   por	
   instituições	
   do	
   ensino	
   superior	
   e	
   de	
   I&D,	
   no	
   âmbito	
   das	
   parcerias	
  
internacionais	
   celebradas	
   com	
   a	
   FCT,	
   de	
   programas	
   de	
   doutoramento	
   de	
   interesse	
   empresarial,	
  
bem	
  como	
  a	
  bolsas	
  atribuídas	
  no	
  âmbito	
  de	
  entidades	
  de	
  gestão	
  ou	
  de	
  observação	
  de	
  ciência	
  e	
  
tecnologia	
  e	
  outros	
  subsídios	
  à	
  qualificação	
  de	
  recursos	
  humanos	
  em	
  C&T.	
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CAPÍTULO	
  II	
  
Tipos	
  de	
  bolsas	
  de	
  investigação	
  
	
  
ARTIGO	
  3.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  CIENTISTA	
  CONVIDADO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   cientista	
   convidado	
   (BCC)	
   destinam-‐se	
   a	
   doutorados,	
   detentores	
   de	
   currículo	
  
científico	
   de	
   mérito	
   elevado,	
   para	
   o	
   desenvolvimento	
   e	
   realização	
   de	
   atividades	
   de	
   investigação	
  
em	
   instituições	
   científicas	
   e	
   tecnológicas	
   portuguesas,	
   incluindo	
   direção	
   ou	
   coordenação	
   de	
  
projetos	
  de	
  investigação.	
  
2. A	
  duração	
  total	
  deste	
  tipo	
  de	
  bolsa	
  pode	
  variar	
  entre	
  um	
  mês	
  e	
  três	
  anos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  4.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  PÓS-‐DOUTORAMENTO	
  
	
  
1. As	
  bolsas	
  de	
  pós-‐doutoramento	
  (BPD)	
  destinam-‐se	
  a	
  doutorados,	
  preferencialmente	
  àqueles	
  que	
  
tenham	
   obtido	
   o	
   grau	
   há	
   menos	
   de	
   seis	
   anos,	
   para	
   realizarem	
   trabalhos	
   avançados	
   de	
  
investigação	
  no	
  âmbito	
  de	
  instituições	
  científicas	
  portuguesas	
  de	
  reconhecida	
  idoneidade.	
  
2. A	
   duração	
   da	
   bolsa	
   é,	
   em	
   regra,	
   anual,	
   renovável	
   até	
   ao	
   máximo	
   de	
   seis	
   anos	
   dependendo	
   de	
  
parecer	
  favorável	
  na	
  avaliação	
  feita	
  no	
  fim	
  do	
  primeiro	
  triénio,	
  de	
  acordo	
  com	
  o	
  estabelecido	
  no	
  
artigo	
  21º,	
  não	
  podendo	
  ser	
  concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
3. As	
   BPD	
   podem,	
   a	
   título	
   excecional	
   e	
   dependendo	
   de	
   disponibilidade	
   orçamental	
   da	
   entidade	
  
financiadora,	
  incluir	
  períodos	
  de	
  atividade	
  no	
  estrangeiro,	
  com	
  a	
  duração	
  máxima	
  de	
  um	
  ano	
  para	
  
doutorados	
  em	
  Portugal	
  e	
  de	
  seis	
  meses	
  para	
  doutorados	
  no	
  estrangeiro.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  5.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  DOUTORAMENTO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   doutoramento	
   (BD)	
   destinam-‐se	
   a	
   quem	
   satisfaça	
   as	
   condições	
   necessárias	
   ao	
  
ingresso	
   em	
   ciclo	
   de	
   estudos	
   conducente	
   à	
   obtenção	
   do	
   grau	
   académico	
   de	
   doutor,	
   e	
   que	
  
pretenda	
   desenvolver	
   trabalhos	
   de	
   investigação	
   conducentes	
   à	
   obtenção	
   do	
   grau	
   académico	
   de	
  
doutor.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  quatro	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
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concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
3. As	
   BD	
   podem	
   ser	
   no	
   país,	
   mistas	
   ou	
   no	
   estrangeiro,	
   consoante	
   o	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   decorra	
  
integralmente,	
  parcialmente	
  ou	
  não	
  decorra	
  em	
  instituições	
  nacionais.	
  
4. No	
  caso	
  de	
  BD	
  mistas,	
  o	
  período	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  que	
  decorra	
  numa	
  instituição	
  estrangeira	
  
está	
  dependente	
  de	
  disponibilidade	
  orçamental	
  da	
  entidade	
  financiadora,	
  não	
  podendo	
  em	
  caso	
  
algum,	
  ser	
  superior	
  a	
  dois	
  anos,	
  salvo	
  se,	
  ao	
  tempo	
  da	
  celebração	
  do	
  contrato,	
  fosse	
  legalmente	
  
possível	
  duração	
  superior	
  e,	
  cumulativamente,	
  a	
  redução	
  comprometer	
  a	
  conclusão	
  do	
  plano	
  de	
  
trabalhos	
  previamente	
  aprovado.	
  
	
  
ARTIGO	
  6.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  DOUTORAMENTO	
  EM	
  EMPRESAS	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   doutoramento	
   em	
   empresas	
   (BDE)	
   destinam-‐se	
   a	
   quem	
   satisfaça	
   as	
   condições	
  
necessárias	
  ao	
  ingresso	
  em	
  ciclo	
  de	
  estudos	
  conducente	
  à	
  obtenção	
  do	
  grau	
  académico	
  de	
  doutor,	
  
e	
  que	
  pretenda	
  desenvolver	
  atividades	
  de	
  investigação	
  em	
  ambiente	
  empresarial	
  conducentes	
  à	
  
obtenção	
  do	
  referido	
  grau	
  académico.	
  
2. A	
   atribuição	
   deste	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   pressupõe	
   um	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   que	
   especifique	
  
detalhadamente	
  os	
  objetivos,	
  as	
  condições	
  de	
  suporte	
  à	
  atividade	
  de	
  investigação	
  do	
  bolseiro	
  na	
  
empresa	
   e	
   a	
   interação	
   prevista	
   entre	
   a	
   empresa	
   e	
   a	
   instituição	
   universitária	
   onde	
   o	
   bolseiro	
   se	
  
inscreve	
   para	
   a	
   obtenção	
   do	
   grau	
   de	
   doutor,	
   devendo,	
   em	
   particular,	
   ser	
   prevista	
   a	
   forma	
   de	
  
articulação	
   entre	
   a	
   orientação	
   científica	
   do	
   doutoramento	
   por	
   um	
   professor	
   universitário	
   ou	
  
investigador	
  e	
  a	
  correspondente	
  supervisão	
  empresarial,	
  através	
  de	
  protocolo	
  a	
  celebrar	
  entre	
  as	
  
entidades	
  envolvidas.	
  
3. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  quatro	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
4. As	
   BDE	
   só	
   podem	
   ser	
   nacionais,	
   devendo	
   o	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   decorrer	
   integralmente	
   em	
  
instituições	
  nacionais	
  ou	
  em	
  sucursais	
  nacionais	
  de	
  instituições	
  estrangeiras.	
  
5. Na	
   falta	
   de	
   disposições	
   específicas,	
   é	
   correspondentemente	
   aplicável	
   às	
   BDE	
   o	
   regime	
   previsto	
  
para	
  as	
  BD.	
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ARTIGO	
  7.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  INVESTIGAÇÃO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   investigação	
   (BI)	
   destinam-‐se	
   a	
   licenciados,	
   mestres	
   ou	
   doutores,	
   para	
   obterem	
  
formação	
  científica	
  em	
  projetos	
  de	
  investigação,	
  ou	
  em	
  instituições	
  científicas	
  e	
  tecnológicas	
  no	
  
País.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  cinco	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  8.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  INICIAÇÃO	
  CIENTÍFICA	
  
	
  
1. As	
  bolsas	
  de	
  iniciação	
  científica	
  (BIC)	
  destinam-‐se	
  a	
  estudantes	
  inscritos	
  pela	
  primeira	
  vez	
  num	
  1.º	
  
ciclo	
   do	
   ensino	
   superior	
   ou	
   em	
   mestrado	
   integrado,	
   para	
   iniciarem	
   ou	
   reforçarem	
   a	
   sua	
   formação	
  
científica,	
  integrados	
  em	
  projetos	
  de	
  investigação	
  a	
  desenvolver	
  em	
  instituições	
  nacionais.	
  
2. A	
   duração	
   da	
   bolsa	
   é,	
   em	
   regra,	
   anual,	
   renovável	
   até	
   dois	
   anos	
   dependendo	
   de	
   bom	
   desempenho	
  
escolar,	
  não	
  podendo	
  ser	
  concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  9.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  GESTÃO	
  DE	
  CIÊNCIA	
  E	
  TECNOLOGIA	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   gestão	
   de	
   ciência	
   e	
   tecnologia	
   (BGCT)	
   destinam-‐se	
   a	
   licenciados,	
   mestres	
   ou	
  
doutores,	
  com	
  vista	
  a	
  proporcionar	
  formação	
  complementar	
  em	
  gestão	
  de	
  programas	
  de	
  ciência,	
  
tecnologia	
   e	
   inovação,	
   ou	
   formação	
   na	
   observação	
   e	
   monitorização	
   do	
   sistema	
   científico	
   e	
  
tecnológico	
   ou	
   do	
   ensino	
   superior,	
   e	
   ainda	
   para	
   obterem	
   formação	
   em	
   instituições	
   relevantes	
  
para	
  o	
  sistema	
  científico	
  e	
  tecnológico	
  nacional	
  de	
  reconhecida	
  qualidade	
  e	
  adequada	
  dimensão,	
  
em	
  Portugal	
  ou	
  no	
  estrangeiro.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  seis	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
3. O	
   subsídio	
   mensal	
   a	
   conceder	
   é	
   estabelecido	
   em	
   função	
   da	
   habilitação	
   do	
   candidato,	
   da	
   sua	
  
experiência	
   anterior,	
   e	
   da	
   complexidade	
   do	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   aprovado,	
   dentro	
   do	
   intervalo	
  
estabelecido	
  na	
  tabela	
  anexa	
  a	
  este	
  regulamento.	
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ARTIGO	
  10.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  ESTÁGIO	
  EM	
  ORGANIZAÇÕES	
  CIENTÍFICAS	
  E	
  TECNOLÓGICAS	
  INTERNACIONAIS	
  
	
  
1. As	
  bolsas	
  de	
  estágio	
  em	
  organizações	
  científicas	
  e	
  tecnológicas	
  internacionais	
  (BEST)	
  destinam-‐se	
  
a	
   licenciados	
   ou	
   detentores	
   de	
   grau	
   académico	
   superior,	
   preferencialmente	
   àqueles	
   cujo	
   grau	
  
tenha	
   sido	
   conferido	
   por	
   uma	
   instituição	
   de	
   ensino	
   superior	
   portuguesa,	
   com	
   vista	
   a	
   facultar	
  
oportunidades	
   de	
   formação	
   em	
   organizações	
   científicas	
   e	
   tecnológicas	
   internacionais	
   de	
   que	
  
Portugal	
  seja	
  membro,	
  em	
  condições	
  a	
  acordar	
  com	
  as	
  mesmas.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  cinco	
  anos,	
  não	
  podendo	
  ser	
  
concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  11.º	
  	
  
BOLSAS	
  DE	
  TÉCNICO	
  DE	
  INVESTIGAÇÃO	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   técnico	
   de	
   investigação	
   (BTI)	
   destinam-‐se	
   a	
   proporcionar	
   formação	
   complementar	
  
especializada,	
  em	
  instituições	
  científicas	
  e	
  tecnológicas	
  portuguesas	
  ou	
  estrangeiras,	
  de	
  técnicos	
  
para	
   apoio	
   ao	
   funcionamento	
   e	
   à	
   manutenção	
   de	
   equipamentos	
   e	
   infraestruturas	
   de	
   caráter	
  
científico	
  e	
  a	
  outras	
  atividades	
  relevantes	
  para	
  o	
  sistema	
  científico	
  e	
  tecnológico	
  nacional.	
  
2. A	
   duração	
   da	
   bolsa	
   é	
   variável,	
   até	
   ao	
   máximo	
   de	
   cinco	
   anos,	
   não	
   podendo	
   ser	
   concedida	
   por	
  
períodos	
  inferiores	
  a	
  três	
  meses	
  consecutivos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  12.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  MOBILIDADE	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   mobilidade	
   (BMOB)	
   têm	
   por	
   objetivo	
   incentivar	
   a	
   mobilidade	
   e	
   a	
   transferência	
   de	
  
conhecimento	
   e	
   tecnologia	
   entre	
   instituições	
   de	
   I&D	
   e	
   empresas	
   ou	
   outras	
   entidades,	
   públicas	
   ou	
  
privadas,	
  com	
  atividades	
  de	
  natureza	
  económica,	
  social	
  ou	
  de	
  administração	
  pública	
  no	
  País.	
  
2. Estas	
   bolsas	
   destinam-‐se	
   a	
   licenciados,	
   mestres	
   ou	
   doutores	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   atividades	
   de	
  
I&D	
  em	
  empresas	
  ou	
  outras	
  entidades	
  públicas	
  ou	
  privadas,	
  para	
  participação	
  em	
  programas	
  de	
  
formação	
  avançada	
  que	
  envolvam	
  empresas	
  ou	
  associações	
  empresariais	
  e	
  instituições	
  científicas	
  
ou	
   universidades,	
   ou	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   atividades	
   que	
   promovam	
   a	
   inovação	
   tecnológica,	
  
designadamente	
   em	
   entidades	
   gestoras	
   de	
   capital	
   de	
   risco,	
   de	
   intermediação	
   tecnológica,	
   de	
  
gestão	
  de	
  propriedade	
  intelectual	
  e	
  de	
  consultoria	
  científica.	
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3. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  é,	
  em	
  regra,	
  anual,	
  renovável	
  até	
  ao	
  máximo	
  de	
  três	
  anos	
  consecutivos,	
  não	
  
podendo	
  ser	
  concedida	
  por	
  períodos	
  inferiores	
  a	
  um	
  mês	
  consecutivo.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  13.º	
  
BOLSAS	
  DE	
  LICENÇA	
  SABÁTICA	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   de	
   licença	
   sabática	
   (BSAB)	
   destinam-‐se	
   a	
   doutorados	
   em	
   regime	
   de	
   licença	
   sabática	
  
concedida	
   por	
   uma	
   instituição	
   de	
   ensino	
   superior	
   portuguesa	
   para	
   realizarem	
   atividades	
   de	
  
investigação	
  em	
  instituições	
  estrangeiras.	
  
2. A	
  duração	
  da	
  bolsa	
  varia	
  entre	
  um	
  mínimo	
  de	
  três	
  meses	
  e	
  um	
  máximo	
  de	
  um	
  ano,	
  não	
  renovável,	
  
e	
  refere-‐se	
  unicamente	
  ao	
  período	
  de	
  permanência	
  no	
  estrangeiro.	
  
3. Os	
   candidatos	
   devem	
   obter	
   previamente	
   autorização	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   licença	
   sabática	
   junto	
  
da	
  instituição	
  a	
  que	
  se	
  encontram	
  vinculados.	
  
	
  
	
  
	
  

CAPÍTULO	
  III	
  
Regime	
  das	
  bolsas	
  de	
  investigação	
  científica	
  
	
  
	
  
SECÇÃO	
  I	
  	
  
Candidatura,	
  avaliação,	
  concessão	
  e	
  renovação	
  de	
  bolsas	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  14.º	
  
CANDIDATOS	
  
	
  
1. Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   nos	
   números	
   seguintes,	
   podem	
   candidatar-‐se	
   às	
   bolsas	
   financiadas	
  
direta	
  ou	
  indiretamente	
  pela	
  FCT	
  os:	
  
a) Cidadãos	
  nacionais,	
  ou	
  cidadãos	
  de	
  outros	
  estados	
  membros	
  da	
  União	
  Europeia;	
  
b) Cidadãos	
   de	
   estados	
   terceiros,	
   detentores	
   de	
   título	
   de	
   residência	
   válido	
   ou	
   beneficiários	
  
do	
  estatuto	
  de	
  residente	
  de	
  longa	
  duração,	
  nos	
  termos	
  previstos	
  na	
  Lei	
  n.º	
  23/2007,	
  de	
  4	
  
de	
  julho,	
  alterada	
  pela	
  Lei	
  n.º	
  29/2012,	
  de	
  9	
  de	
  agosto;	
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c) Cidadãos	
   de	
   estados	
   terceiros	
   com	
   os	
   quais	
   Portugal	
   tenha	
   celebrado	
   acordos	
   de	
  
reciprocidade.	
  
d) Cidadãos	
  de	
  estados	
  terceiros,	
  sempre	
  que	
  no	
  respetivo	
  aviso	
  de	
  abertura	
  esteja	
  previsto	
  
um	
  método	
  de	
  seleção	
  de	
  entrevista	
  individual.	
  
2. Às	
  bolsas	
  cujo	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  decorra,	
  total	
  ou	
  parcialmente,	
  em	
  instituições	
  estrangeiras,	
  só	
  
podem	
   candidatar-‐se	
   os	
   cidadãos	
   que	
   comprovem	
   residir	
   de	
   forma	
   permanente	
   e	
   habitual	
   em	
  
Portugal.	
  
3. No	
  caso	
  de	
  bolsas	
  diretamente	
  financiadas	
  pela	
  FCT	
  cujo	
  pressuposto	
  de	
  candidatura	
  exija	
  a	
  posse	
  
do	
   grau	
   académico	
   de	
   doutor,	
   podem	
   ainda	
   candidatar-‐se	
   cidadãos	
   estrangeiros	
   não	
   residentes	
  
em	
  Portugal,	
  desde	
  que	
  a	
  candidatura	
  seja	
  apoiada	
  por	
  uma	
  entidade	
  de	
  acolhimento	
  nacional	
  e	
  
desde	
  que	
  o	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  decorra	
  integralmente	
  em	
  território	
  português.	
  
4. Não	
  podem	
  candidatar-‐se	
  a	
  bolsas	
  de	
  doutoramento,	
  de	
  doutoramento	
  em	
  empresa	
  ou	
  de	
  pós-‐
doutoramento	
   os	
   cidadãos	
   que	
   já	
   tenham	
   beneficiado,	
   para	
   o	
   mesmo	
   fim,	
   de	
   idêntico	
   tipo	
   de	
  
bolsa	
  diretamente	
  financiada	
  pela	
  FCT.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  15.º	
  
ABERTURA	
  DE	
  CONCURSO	
  
	
  
1. Os	
  concursos	
  são	
  abertos	
  para	
  um	
  ou	
  mais	
  tipos	
  de	
  bolsas	
  abrangidas	
  pelo	
  presente	
  regulamento.	
  
2. Os	
  concursos	
  são	
  publicitados	
  através	
  da	
  Internet,	
  no	
  sítio	
  da	
  FCT	
  e	
  ainda,	
  se	
  tal	
  for	
  considerado	
  
adequado,	
  através	
  de	
  outros	
  meios	
  de	
  comunicação	
  ou	
  divulgação.	
  
3. Para	
   além	
   de	
   outros	
   requisitos	
   específicos,	
   os	
   avisos	
   de	
   abertura	
   devem	
   indicar	
   os	
   tipos	
   de	
   bolsas	
  
postos	
   a	
   concurso,	
   os	
   destinatários,	
   a	
   respetiva	
   duração	
   máxima	
   admissível	
   incluindo	
   renovações,	
  
o	
  prazo	
  e	
  forma	
  da	
  candidatura,	
  os	
  critérios	
  de	
  seleção,	
  as	
  fontes	
  de	
  financiamento	
  e	
  as	
  demais	
  
normas	
  legais	
  e	
  regulamentares	
  aplicáveis.	
  
4. A	
  composição	
  dos	
  painéis	
  de	
  avaliação	
  é	
  pública,	
  devendo	
  ser	
  dada	
  a	
  conhecer	
  aos	
  candidatos	
  até	
  
ao	
  início	
  da	
  avaliação	
  das	
  candidaturas.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  16.º	
  
DOCUMENTOS	
  DE	
  SUPORTE	
  DA	
  CANDIDATURA	
  
	
  
1. Para	
   além	
   de	
   outra	
   documentação	
   que	
   possa	
   ser	
   exigida	
   no	
   aviso	
   de	
   abertura	
   do	
   concurso,	
   os	
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processos	
   de	
   bolsa	
   devem	
   integrar,	
   consoante	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa,	
   a	
   documentação	
   referida	
   nos	
  
números	
  seguintes.	
  
2. Quando	
   sejam	
   exigíveis	
   para	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   a	
   concurso,	
   devem	
   ser	
   submetidos	
   aquando	
   da	
  
candidatura,	
  sob	
  pena	
  de	
  exclusão,	
  os	
  seguintes	
  documentos:	
  
a) Documentos	
   comprovativos	
   de	
   que	
   o	
   candidato	
   reúne	
   as	
   condições	
   exigíveis	
   para	
   o	
  
respetivo	
   tipo	
   de	
   bolsa,	
   nomeadamente	
   certificados	
   de	
   habilitações	
   de	
   todos	
   os	
   graus	
  
académicos	
   obtidos,	
   com	
   média	
   final	
   e	
   com	
   as	
   classificações	
   em	
   todas	
   as	
   disciplinas	
  
realizadas;	
  	
  
b) Plano	
  de	
  trabalhos	
  a	
  desenvolver;	
  	
  
c) Curriculum	
  vitae	
  do	
  candidato;	
  	
  
d) Curriculum	
   vitae	
   resumido	
   do	
   orientador	
   incluindo	
   lista	
   de	
   publicações	
   e	
   criações	
  
científicas	
  e	
  experiência	
  anterior	
  de	
  orientação	
  e	
  ou	
  enquadramento	
  de	
  bolseiros;	
  
e) Curriculum	
  vitae	
  resumido	
  do	
  orientador	
  responsável	
  pela	
  supervisão	
  empresarial;	
  
f)

Ficha	
  de	
  caracterização	
  da	
  empresa	
  onde	
  decorrerão	
  os	
  trabalhos	
  de	
  investigação;	
  

g) Cópia	
   da	
   declaração	
   modelo	
   22	
   do	
   IRC	
   da	
   empresa	
   onde	
   decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
  
investigação.	
  
3. Quando	
   sejam	
   exigíveis	
   para	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   a	
   concurso,	
   devem	
   ser	
   submetidos	
   aquando	
   da	
  
concessão	
  condicional	
  da	
  bolsa	
  os	
  seguintes	
  documento:	
  
a) Cópia	
  do	
  documento	
  de	
  identificação;	
  
b) Documento	
   que	
   comprove	
   o	
   país	
   de	
   residência,	
   título	
   de	
   residência	
   ou	
   outro	
   documento	
  
legalmente	
  equivalente,	
  quando	
  aplicável;	
  
c) Declaração	
  do	
  orientador	
  assumindo	
  a	
  responsabilidade	
  pelo	
  programa	
  de	
  trabalhos;	
  
d) Documento	
   comprovativo	
   de	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   por	
   parte	
   da	
   instituição	
   onde	
  
decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
   investigação	
   ou	
   as	
   atividades	
   de	
   formação,	
   garantindo	
   as	
  
condições	
  necessárias	
  ao	
  bom	
  desenvolvimento	
  do	
  trabalho;	
  	
  
e) Documento	
   comprovativo	
   de	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   por	
   parte	
   da	
   instituição	
   que	
   conferirá	
  
o	
   grau	
   académico,	
   ou	
   de	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   no	
   programa	
   doutoral	
   em	
   que	
   a	
  
candidatura	
  se	
  insira;	
  
f)

Documento	
   atualizado	
   comprovativo	
   da	
   situação	
   profissional,	
   com	
   indicação	
   da	
   natureza	
  
do	
  vínculo,	
  funções	
  e	
  carga	
  horária	
  letiva	
  em	
  média	
  anual	
  (se	
  aplicável),	
  podendo	
  substituí-‐
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lo	
   por	
   declaração	
   sob	
   compromisso	
   de	
   honra	
   caso	
   não	
   exista	
   qualquer	
   atividade	
  
profissional	
  ou	
  de	
  prestação	
  de	
  serviços;	
  
g) Declaração	
   do	
   orientador	
   designado	
   pela	
   empresa	
   assumindo	
   a	
   responsabilidade	
   pela	
  
supervisão	
  empresarial	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos;	
  
h) Documento	
   comprovativo	
   da	
   aceitação	
   do	
   candidato	
   por	
   parte	
   da	
   empresa	
   onde	
  
decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
   investigação,	
   a	
   qual	
   assume	
   em	
   parceria	
   o	
   papel	
   de	
   entidade	
  
financiadora	
   e	
   de	
   acolhimento,	
   garantindo	
   as	
   condições	
   necessárias	
   ao	
   bom	
  
desenvolvimento	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos;	
  
i)

Declaração	
  da	
  empresa	
  assumindo	
  o	
  cofinanciamento	
  da	
  bolsa;	
  	
  

j)

Acordo	
   tripartido	
   entre	
   a	
   universidade,	
   a	
   empresa	
   e	
   o	
   bolseiro,	
   que	
   regule	
   a	
   titularidade	
  
dos	
   direitos	
   de	
   propriedade	
   intelectual	
   e	
   de	
   propriedade	
   industrial	
   resultantes	
   da	
  
investigação,	
  bem	
  como	
  outros	
  deveres	
  específicos	
  de	
  cada	
  uma	
  das	
  partes,	
  se	
  os	
  houver;	
  

k) Cópia	
   da	
   certidão	
   do	
   registo	
   comercial	
   da	
   empresa	
   onde	
   decorrerão	
   os	
   trabalhos	
   de	
  
investigação;	
  	
  
l)

Documentos	
   comprovativos	
   de	
   que	
   a	
   empresa	
   tem	
   a	
   sua	
   situação	
   regularizada	
  
relativamente	
   a	
   dívidas	
   por	
   impostos	
   e	
   a	
   contribuições	
   para	
   a	
   Segurança	
   Social,	
   podendo	
  
estes	
  ser	
  substituídos	
  pela	
  autorização	
  de	
  consulta	
  das	
  referidas	
  situações	
  contributivas.	
  

4. Para	
   bolsas	
   do	
   tipo	
   BD	
   são	
   necessários	
   os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
   alíneas	
   a)	
   a	
   d)	
   do	
   n.º	
   2	
   do	
  
presente	
  artigo,	
  bem	
  como	
  os	
  documentos	
  referidos	
  nas	
  alíneas	
  a)	
  a	
  f)	
  do	
  n.º	
  3.	
  	
  
5. Para	
  bolsas	
  do	
  tipo	
  BDE	
  são	
  necessários	
  todos	
  os	
  documentos	
  referidos	
  no	
  n.º	
  2	
  e	
  3	
  do	
  presente	
  
artigo.	
  
6. Para	
  bolsas	
  de	
  tipo	
  BCC	
  e	
  BSAB	
  são	
  necessários	
  aquando	
  da	
  instrução	
  do	
  processo	
  de	
  candidatura	
  
os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
   alíneas	
   a)	
   a	
   c)	
   do	
   n.º	
   2,	
   bem	
   como	
   os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
  
alíneas	
  a)	
  a	
  d)	
  do	
  n.º	
  3,	
  sendo	
  ainda	
  necessário	
  no	
  caso	
  das	
  bolsas	
  do	
  tipo	
  BSAB	
  que	
  o	
  candidato	
  
comprove	
   documentalmente	
   a	
   autorização	
   para	
   a	
   realização	
   de	
   licença	
   sabática	
   por	
   parte	
   da	
  
instituição	
  a	
  que	
  se	
  encontra	
  vinculado.	
  	
  
7. Para	
  bolsas	
  de	
  tipo	
  BPD,	
  BI,	
  BIC,	
  BTI,	
  BMOB	
  ou	
  BGCT	
  são	
  necessários	
  os	
  documentos	
  referidos	
  nas	
  
alíneas	
   a)	
   a	
   d)	
   do	
   n.º	
   2	
   do	
   presente	
   artigo,	
   bem	
   como	
   os	
   documentos	
   referidos	
   nas	
   alíneas	
   a)	
   a	
   d)	
  
e	
  na	
  alínea	
  e)	
  do	
  n.º	
  3.	
  
8. [Revogado]	
  
9. [Revogado]	
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10. Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   no	
   n.º	
   2,	
   a	
   não	
   entrega	
   da	
   documentação	
   prevista	
   nos	
   n.ºs	
   4	
   e	
  
seguintes,	
  no	
  prazo	
  de	
  seis	
  meses	
  após	
  a	
  data	
  da	
  comunicação	
  da	
  concessão	
  condicional	
  da	
  bolsa,	
  
implica	
  a	
  caducidade	
  da	
  referida	
  concessão.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  17.º	
  
AVALIAÇÃO	
  DAS	
  CANDIDATURAS	
  
	
  
1. A	
  avaliação	
  das	
  candidaturas	
  é	
  feita	
  de	
  acordo	
  com	
  os	
  parâmetros	
  previstos	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  
do	
  concurso	
  e	
  no	
  guião	
  de	
  avaliação,	
  tendo	
  sempre	
  em	
  conta	
  o	
  mérito	
  intrínseco	
  do	
  candidato,	
  do	
  
plano	
  de	
  trabalhos	
  e	
  das	
  condições	
  de	
  acolhimento.	
  
2. A	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  encontra-‐se	
  dependente	
  do	
  cumprimento	
  dos	
  requisitos	
  previstos	
  no	
  aviso	
  
de	
   abertura,	
   do	
   resultado	
   da	
   avaliação	
   científica,	
   da	
   receção	
   da	
   documentação	
   exigida	
   e	
   da	
  
disponibilidade	
  orçamental	
  da	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  18.º	
  	
  
DIVULGAÇÃO	
  DOS	
  RESULTADOS	
  
	
  
1. Os	
  resultados	
  da	
  avaliação	
  são	
  divulgados	
  no	
  local	
  indicado	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  do	
  concurso	
  até	
  
90	
  dias	
  úteis	
  após	
  a	
  data	
  limite	
  de	
  submissão	
  de	
  candidaturas.	
  
2. Caso	
  a	
  decisão	
  a	
  tomar	
  seja	
  desfavorável	
  à	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  requerida,	
  os	
  candidatos	
  têm	
  um	
  
prazo	
   de	
   10	
   dias	
   úteis,	
   após	
   a	
   divulgação	
   referida	
   no	
   número	
   anterior,	
   para	
   se	
   pronunciarem,	
  
querendo,	
   em	
   sede	
   de	
   audiência	
   prévia,	
   nos	
   termos	
   previstos	
   no	
   Código	
   do	
   Procedimento	
  
Administrativo.	
  
3. Da	
  decisão	
  final	
  referida	
  no	
  número	
  anterior	
  pode	
  ser	
  interposto	
  recurso	
  para	
  o	
  órgão	
  máximo	
  da	
  
entidade	
  financiadora	
  no	
  prazo	
  de	
  15	
  dias	
  úteis	
  após	
  a	
  respetiva	
  notificação.	
  
4. No	
   caso	
   das	
   bolsas	
   diretamente	
   financiadas	
   pela	
   FCT,	
   todas	
   as	
   comunicações	
   previstas	
   no	
  
presente	
   artigo	
   decorrerão	
   de	
   forma	
   eletrónica,	
   através	
   da	
   área	
   pessoal	
   de	
   cada	
   candidato	
  
existente	
  no	
  portal	
  fixado	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  do	
  concurso.	
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ARTIGO	
  19.º	
  
CONCESSÃO	
  DE	
  BOLSAS	
  
	
  
1. A	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  concretiza-‐se	
  mediante	
  a	
  atribuição	
  de	
  um	
  subsídio,	
  nas	
  condições	
  previstas	
  
neste	
  Regulamento	
  e	
  no	
  contrato	
  de	
  bolsa	
  a	
  celebrar	
  entre	
  a	
  entidade	
  financiadora	
  e	
  o	
  bolseiro,	
  
devendo	
   no	
   caso	
   das	
   BDE	
   estar	
   representadas	
   no	
   contrato	
   todas	
   as	
   entidades	
   financiadoras	
  
envolvidas.	
  
2. Não	
  são	
  concedidas	
  bolsas	
  a	
  quem	
  esteja	
  em	
  situação	
  de	
  incumprimento	
  injustificado	
  dos	
  deveres	
  
do	
  bolseiro	
  no	
  âmbito	
  de	
  anterior	
  contrato	
  de	
  bolsa	
  financiada,	
  direta	
  ou	
  indiretamente,	
  pela	
  FCT,	
  
designadamente	
   quando	
   não	
   tenham	
   sido	
   entregues	
   os	
   relatórios	
   finais	
   ou	
   intercalares	
   ou	
   não	
  
tenham	
   sido	
   devolvidos	
   os	
   financiamentos	
   cuja	
   restituição	
   seja	
   devida,	
   nos	
   termos	
   da	
   lei	
   ou	
  
regulamento	
  aplicáveis.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  20.º	
  
PRAZO	
  PARA	
  ASSINATURA	
  DO	
  CONTRATO	
  
	
  
1. Depois	
   de	
   recebidos	
   todos	
   os	
   documentos	
   necessários	
   à	
   celebração	
   do	
   contrato,	
   a	
   entidade	
  
financiadora	
  deve	
  decidir	
  sobre	
  a	
  concessão	
  da	
  bolsa	
  no	
  prazo	
  de	
  90	
  dias	
  úteis,	
  suspendendo-‐se	
   a	
  
contagem	
   do	
   prazo	
   sempre	
   que	
   o	
   procedimento	
   esteja	
   parado	
   por	
   causa	
   que	
   não	
   lhe	
   seja	
  
imputável.	
  
2. Nos	
   15	
   dias	
   úteis	
   seguintes	
   à	
   data	
   do	
   recebimento	
   do	
   contrato	
   de	
   bolsa	
   de	
   investigação,	
   o	
  
bolseiro	
  deve	
  devolvê-‐lo	
  à	
  entidade	
  financiadora	
  devidamente	
  assinado.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  21.º	
  
RENOVAÇÃO	
  DE	
  BOLSAS	
  
	
  
1. As	
   bolsas	
   podem	
   ser	
   renovadas	
   por	
   períodos	
   adicionais	
   até	
   ao	
   seu	
   limite	
   máximo	
   de	
   duração,	
  
desde	
  que	
  se	
  verifiquem,	
  à	
  data	
  da	
  renovação,	
  os	
  pressupostos	
  para	
  a	
  sua	
  concessão.	
  
2. O	
  bolseiro	
  deve	
  apresentar	
  à	
  FCT,	
  até	
  60	
  dias	
  antes	
  do	
  início	
  do	
  novo	
  período	
  da	
  bolsa,	
  um	
  pedido	
  
de	
   renovação	
   da	
   mesma,	
   acompanhado	
   dos	
   documentos	
   que	
   comprovem	
   o	
   cumprimento	
   do	
  
disposto	
  nos	
  números	
  seguintes.	
  
3. Compete	
   aos	
   orientadores	
   e	
   às	
   entidades	
   de	
   acolhimento	
   a	
   emissão	
   de	
   pareceres	
   sobre	
   o	
  
acompanhamento	
   dos	
   trabalhos	
   do	
   bolseiro	
   e	
   a	
   avaliação	
   das	
   suas	
   atividades,	
   os	
   quais	
   devem	
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integrar	
  o	
  pedido	
  de	
  renovação	
  da	
  bolsa	
  e	
  ser	
  transmitidos	
  à	
  entidade	
  financiadora.	
  
4. Os	
   orientadores	
   respondem	
   pessoalmente	
   pela	
   veracidade	
   e	
   exatidão	
   da	
   avaliação	
   que	
   lhes	
   caiba	
  
realizar,	
  nos	
  termos	
  do	
  número	
  anterior.	
  
5. Da	
   apreciação	
   referida	
   no	
   n.º	
   3	
   consta,	
   designadamente,	
   a	
   previsão	
   do	
   cumprimento,	
   pelo	
  
bolseiro,	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  acordado	
  e	
  a	
  conveniência	
  de	
  renovação	
  da	
  bolsa.	
  
6. Aquando	
  da	
  renovação,	
  deve	
  o	
  bolseiro	
  anexar	
  sempre	
  o	
  documento	
  previsto	
  na	
  alínea	
  f)	
  do	
  n.º	
  3	
  
do	
  artigo	
  16.º	
  do	
  presente	
  regulamento,	
  devidamente	
  atualizado.	
  
7. No	
  caso	
  de	
  bolsas	
  do	
  tipo	
  BPD,	
  o	
  pedido	
  de	
  renovação	
  de	
  bolsa	
  para	
  o	
  segundo	
  triénio	
  deve	
  ser	
  
solicitado,	
   de	
   preferência,	
   até	
   seis	
   meses	
   antes	
   do	
   novo	
   período	
   de	
   bolsa,	
   devendo	
   ainda	
   ser	
  
acompanhado	
  de:	
  
a) Relatório	
   detalhado	
   dos	
   trabalhos	
   realizados,	
   onde	
   constem	
   os	
   endereços	
   URL	
   de	
  
comunicações,	
   publicações	
   e	
   criações	
   científicas	
   resultantes	
   da	
   atividade	
   desenvolvida,	
  
caso	
  existam;	
  
b) Parecer	
  do	
  orientador	
  sobre	
  os	
  documentos	
  referidos	
  na	
  alínea	
  anterior;	
  
c) Plano	
  de	
  trabalhos	
  para	
  o	
  período	
  da	
  renovação.	
  
	
  
8. A	
  renovação	
  da	
  bolsa	
  não	
  requer	
  a	
  assinatura	
  de	
  um	
  novo	
  contrato	
  e	
  é	
  comunicada,	
  por	
  escrito,	
  
ao	
  bolseiro,	
  pela	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
	
  

SECÇÃO	
  II	
  
Regime	
  e	
  condições	
  financeiras	
  das	
  bolsas	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  22.º	
  
EXCLUSIVIDADE	
  
	
  
1. Cada	
  bolseiro	
  não	
  pode	
  ser	
  simultaneamente	
  beneficiário	
  de	
  qualquer	
  outra	
  bolsa,	
  exceto	
  quando	
  
expressamente	
  acordado	
  entre	
  as	
  entidades	
  financiadoras.	
  
2. As	
  funções	
  do	
  bolseiro	
  são	
  exercidas	
  em	
  regime	
  de	
  dedicação	
  exclusiva	
  nos	
  termos	
  previstos	
  no	
  
Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação	
  devendo	
  garantir-‐se	
  a	
  exequibilidade	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  
sob	
  pena	
  de	
  não	
  atribuição	
  ou	
  cancelamento	
  da	
  bolsa.	
  
3. O	
   bolseiro	
   tem	
   a	
   obrigação	
   de	
   informar	
   a	
   entidade	
   financiadora	
   da	
   obtenção	
   de	
   qualquer	
   outra	
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bolsa	
   ou	
   subsídio,	
   proveniente	
   de	
   qualquer	
   instituição	
   portuguesa,	
   estrangeira	
   ou	
   internacional,	
  
do	
   exercício	
   de	
   qualquer	
   atividade	
   remunerada,	
   ou	
   da	
   inscrição	
   em	
   qualquer	
   ciclo	
   de	
   estudos,	
  
desde	
  que	
  qualquer	
  destes	
  factos	
  não	
  estivesse	
  inicialmente	
  previsto	
  na	
  sua	
  candidatura.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  23.º	
  
ALTERAÇÃO	
  DO	
  PLANO	
  DE	
  TRABALHOS,	
  ORIENTADOR	
  OU	
  ENTIDADE	
  DE	
  ACOLHIMENTO	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   não	
   pode	
   alterar	
   os	
   objetivos	
   inscritos	
   no	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   proposto	
   sem	
   o	
  
assentimento	
  dos	
  orientadores	
  e	
  das	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
2. A	
   alteração	
   referida	
   no	
   número	
   anterior	
   deve	
   ser	
   comunicada	
   à	
   entidade	
   financiadora	
   pelo	
  
bolseiro,	
  acompanhada	
  de	
  parecer	
  dos	
  orientadores	
  e	
  das	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
3. Salvo	
   em	
   circunstâncias	
   excecionais	
   devidamente	
   fundamentadas	
   pelos	
   envolvidos,	
   não	
   é	
  
autorizada	
  a	
  mudança	
  de	
  orientador,	
  de	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  ou	
  de	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  24.º	
  
COMPONENTES	
  DAS	
  BOLSAS	
  
	
  
1. De	
   acordo	
   com	
   o	
   tipo	
   de	
   bolsa	
   e	
   situação	
   do	
   candidato	
   é	
   atribuído	
   um	
   subsídio	
   mensal	
   de	
  
manutenção,	
   cujo	
   montante	
   varia	
   consoante	
   o	
   bolseiro	
   exerça	
   a	
   sua	
   atividade	
   no	
   país	
   ou	
   no	
  
estrangeiro,	
   nos	
   termos	
   da	
   tabela	
   anexa	
   ao	
   presente	
   regulamento	
   (anexo	
   I),	
   do	
   qual	
   faz	
   parte	
  
integrante.	
  
2. No	
   caso	
   das	
   BDE,	
   o	
   subsídio	
   de	
   manutenção	
   mensal	
   é	
   pago	
   pela	
   FCT	
   e	
   pela	
   empresa	
   em	
   partes	
  
iguais,	
  salvo	
  disposição	
  em	
  contrário.	
  
3. A	
  bolsa	
  inclui,	
  consoante	
  os	
  casos:	
  
a) Subsídio	
   de	
   inscrição,	
   matrícula	
   ou	
   propina	
   relativo	
   a	
   bolsas	
   conducentes	
   à	
   obtenção	
   de	
  
grau	
  académico	
  ou	
  a	
  bolsas	
  de	
  investigação	
  inseridas	
  em	
  Programas	
  de	
  Doutoramento	
  FCT,	
  
no	
  valor	
  preestabelecido,	
  a	
  pagar	
  à	
  instituição	
  onde	
  o	
  bolseiro	
  se	
  matricula;	
  
b) Reembolso	
   de	
   seguro	
   de	
   saúde,	
   quando	
   obrigatório,	
   em	
   instituições	
   de	
   acolhimento	
  
estrangeiras,	
  na	
  medida	
  do	
  estritamente	
  necessário.	
  
4. Sempre	
   que	
   o	
   bolseiro	
   não	
   se	
   encontre	
   no	
   país	
   da	
   instituição	
   de	
   acolhimento,	
   podem,	
   ainda,	
  
acrescer	
  as	
  componentes	
  seguintes:	
  
a) Subsídio	
  único	
  de	
  viagem,	
  caso	
  se	
  justifique,	
  no	
  valor	
  preestabelecido;	
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b) Subsídio	
  único	
  de	
  instalação	
  para	
  estadias	
  iguais	
  ou	
  superiores	
  a	
  seis	
  meses	
  consecutivos,	
  
no	
  valor	
  preestabelecido.	
  
5. Os	
   bolseiros	
   com	
   bolsas	
   de	
   tipo	
   BPD,	
   BD	
   ou	
   BDE	
   podem	
   receber	
   um	
   subsídio	
   único	
   para	
  
participação	
  em	
  reuniões	
  científicas	
  de	
  acordo	
  com	
  a	
  tabela	
  anexa.	
  
6. No	
   caso	
   das	
   bolsas	
   no	
   país	
   ou	
   mistas,	
   os	
   bolseiros	
   podem	
   ainda	
   candidatar	
   -‐se	
   a	
   subsídio	
   para	
  
atividades	
  de	
  formação	
  complementar	
  por	
  um	
  período	
  máximo	
  de	
  seis	
  meses	
  na	
  duração	
  total	
  da	
  
bolsa,	
  com	
  o	
  pagamento	
  de	
  um	
  único	
  subsídio	
  de	
  viagem,	
  a	
  conceder	
  mediante	
  parecer	
  positivo	
  
do	
  orientador.	
  
7. Quando	
   o	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   não	
   abranja	
   a	
   totalidade	
   de	
   um	
   mês,	
   o	
   subsídio	
   de	
   manutenção	
  
mensal	
  desse	
  mês	
  será	
  proporcional	
  ao	
  número	
  de	
  dias	
  efetivamente	
  abrangidos.	
  
8. O	
   subsídio	
   previsto	
   na	
   alínea	
   a)	
   do	
   nº	
   3	
   não	
   pode,	
   em	
   caso	
   algum,	
   ser	
   atribuído	
   ao	
   mesmo	
  
bolseiro	
  por	
  mais	
  do	
  que	
  o	
  equivalente	
  a	
  quatro	
  anos	
  académicos,	
  independentemente	
  do	
  tipo	
  de	
  
bolsa	
  ao	
  abrigo	
  da	
  qual	
  a	
  ele	
  tenham	
  direito.	
  
9. No	
   caso	
   de	
   bolseiros	
   que	
   beneficiem	
   de	
   outra	
   bolsa,	
   a	
   FCT	
   pagará	
   a	
   diferença	
   até	
   perfazer	
   o	
  
montante	
  previsto	
  na	
  tabela	
  anexa	
  ao	
  presente	
  regulamento.	
  
10. As	
  componentes	
  previstas	
  nos	
  n.os	
  3	
  a	
  6	
  do	
  presente	
  artigo	
  podem	
  ser	
  cumuláveis	
  entre	
  si,	
  e	
  estão	
  
sempre	
  dependentes	
  de	
  disponibilidade	
  orçamental.	
  
11. Não	
  são	
  devidos,	
  em	
  qualquer	
  caso,	
  subsídios	
  de	
  alimentação,	
  férias,	
  Natal	
  ou	
  quaisquer	
  outros	
  
não	
   expressamente	
   referidos	
   no	
   presente	
   regulamento	
   ou	
   no	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
  
Investigação.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  25.º	
  
ENCARGOS	
  DAS	
  ENTIDADES	
  DE	
  ACOLHIMENTO	
  
	
  
1. Constituem	
  encargos	
  da	
  Entidade	
  de	
  Acolhimento	
  o	
  pagamento	
  de	
  eventuais	
  subsídios	
  de	
  viagem,	
  
alojamento	
   e	
   alimentação	
   para	
   deslocações	
   no	
   país,	
   no	
   estrangeiro	
   e	
   ao	
   estrangeiro,	
   por	
   si	
  
autorizadas	
  ou	
  determinadas,	
  relacionadas	
  com	
  a	
  atividade	
  ou	
  o	
  projeto	
  desenvolvido	
  no	
  âmbito	
  
da	
   bolsa,	
   bem	
   como	
   a	
   concessão	
   e	
   pagamento	
   de	
   eventuais	
   majorações	
   da	
   bolsa,	
   nos	
   termos	
  
previstos	
  no	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação.	
  
2. Os	
   pagamentos	
   referidos	
   no	
   número	
   anterior	
   são	
   feitos	
   nas	
   condições	
   previstas	
   no	
   regime	
  
praticado	
   pela	
   própria	
   instituição	
   ou,	
   designadamente	
   nas	
   instituições	
   públicas,	
   no	
   regime	
   de	
  
abono	
  de	
  ajudas	
  de	
  custo	
  aplicável	
  aos	
  trabalhadores	
  em	
  funções	
  públicas,	
  sendo	
  a	
  entidade	
  de	
  
acolhimento	
  responsável	
  por	
  aferir	
  da	
  respetiva	
  legalidade.	
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ARTIGO	
  26.º	
  
PAGAMENTOS	
  DAS	
  COMPONENTES	
  DA	
  BOLSA	
  
	
  
1. Os	
   pagamentos	
   devidos	
   ao	
   bolseiro	
   são	
   efetuados	
   através	
   de	
   transferência	
   bancária,	
   para	
   a	
   conta	
  
identificada	
  por	
  este	
  no	
  processo.	
  
2. Os	
  pagamentos	
  das	
  componentes	
  de	
  inscrições,	
  matrículas	
  ou	
  propinas	
  previstas	
  na	
  alínea	
  a)	
  do	
  
n.º	
  3	
  do	
  artigo	
  24.º	
  são	
  efetuados	
  da	
  seguinte	
  forma:	
  
a) No	
   caso	
   em	
   que	
   o	
   bolseiro	
   esteja	
   inscrito	
   ou	
   matriculado	
   numa	
   instituição	
   nacional,	
   a	
  
importância	
  é	
  paga	
  diretamente	
  à	
  referida	
  instituição;	
  
b) No	
   caso	
   em	
   que	
   o	
   bolseiro	
   esteja	
   inscrito	
   ou	
   matriculado	
   numa	
   instituição	
   estrangeira,	
   a	
  
importância	
  é	
  paga	
  ao	
  bolseiro,	
  que,	
  por	
  sua	
  vez,	
  se	
  responsabiliza	
  pelo	
  seu	
  pagamento	
  à	
  
referida	
  instituição.	
  
3. No	
  caso	
  previsto	
  na	
  alínea	
  b)	
  do	
  número	
  anterior,	
  o	
  bolseiro	
  é	
  o	
  único	
  responsável	
  por	
  apresentar	
  
à	
   entidade	
   financiadora	
   o	
   original	
   do	
   documento	
   legalmente	
   exigido	
   que	
   comprove	
   ter	
   a	
  
instituição	
   recebido	
   o	
   montante	
   efetivamente	
   pago,	
   não	
   sendo	
   válidos	
   faturas,	
   pedidos	
   de	
  
pagamento	
  ou	
  outros	
  documentos	
  análogos.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  27.º	
  
SEGUROS	
  DE	
  ACIDENTES	
  PESSOAIS	
  
	
  
Todos	
   os	
   bolseiros	
   beneficiam	
   de	
   um	
   seguro	
   de	
   acidentes	
   pessoais	
   relativamente	
   às	
   atividades	
   de	
  
investigação,	
  suportado	
  pela	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  28.º	
  
SEGURANÇA	
  SOCIAL	
  
	
  
1. Os	
  bolseiros	
  devem	
  assegurar	
  o	
  exercício	
  do	
  seu	
  direito	
  à	
  segurança	
  social	
  mediante	
  a	
  adesão	
  ao	
  
regime	
  do	
  seguro	
  social	
  voluntário	
  nos	
  termos	
  previstos	
  no	
  Estatuto	
  do	
  Bolseiro	
  de	
  Investigação,	
  
assumindo	
   as	
   entidades	
   financiadoras	
   os	
   encargos	
   resultantes	
   das	
   contribuições	
   previstas	
   nesse	
  
estatuto.	
  
2. No	
   caso	
   previsto	
   na	
   alínea	
   f)	
   do	
   n.º	
   1	
   do	
   artigo	
   9.º	
   do	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
   Investigação,	
   e	
  
sempre	
   que	
   se	
   trate	
   de	
   bolseiros	
   diretamente	
   financiados	
   pela	
   FCT,	
   a	
   entidade	
   financiadora	
  
assegura	
   o	
   pagamento	
   do	
   subsídio	
   mensal	
   de	
   manutenção	
   durante	
   as	
   suspensões	
   por	
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parentalidade	
   e	
   adoção,	
   sempre	
   que	
   o	
   bolseiro	
   não	
   receba	
   outras	
   prestações	
   aplicáveis	
   nas	
  
referidas	
  eventualidades	
  no	
  âmbito	
  do	
  sistema	
  de	
  proteção	
  social.	
  
	
  
	
  
	
  

SECÇÃO	
  III	
  
Termo	
  e	
  cancelamento	
  de	
  bolsas	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  29.º	
  
RELATÓRIO	
  FINAL	
  DE	
  BOLSA	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   deve	
   apresentar	
   à	
   entidade	
   financiadora,	
   até	
   60	
   dias	
   após	
   o	
   termo	
   da	
   bolsa	
   e	
  
preferencialmente	
   em	
   formato	
   eletrónico,	
   um	
   relatório	
   final	
   das	
   suas	
   atividades	
   onde	
   constem	
   os	
  
endereços	
   URL	
   das	
   comunicações,	
   publicações	
   e	
   criações	
   científicas	
   resultantes	
   da	
   atividade	
  
desenvolvida,	
  acompanhado	
  pelo	
  parecer	
  dos	
  orientadores.	
  
2. A	
  não	
  observância	
  do	
  disposto	
  no	
  número	
  anterior	
  por	
  facto	
  imputável	
  ao	
  bolseiro	
  implica	
  o	
  não	
  
cumprimento	
  dos	
  objetivos,	
  nos	
  termos	
  previstos	
  no	
  presente	
  Regulamento.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  30.º	
  
FALSAS	
  DECLARAÇÕES	
  
	
  
Sem	
   prejuízo	
   do	
   disposto	
   na	
   Lei	
   Penal,	
   a	
   prestação	
   de	
   falsas	
   declarações	
   pelos	
   bolseiros	
   sobre	
   matérias	
  
relevantes	
   para	
   a	
   concessão	
   ou	
   renovação	
   da	
   bolsa,	
   ou	
   para	
   apreciação	
   do	
   seu	
   desenvolvimento,	
   implica	
   o	
  
respetivo	
  cancelamento.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  31.º	
  
CUMPRIMENTO	
  ANTECIPADO	
  DOS	
  OBJETIVOS	
  
	
  
1. Quando	
  os	
  objetivos	
  da	
  bolsa	
  forem	
  atingidos	
  antes	
  do	
  prazo	
  inicialmente	
  previsto,	
  o	
  pagamento	
  
deixa	
  de	
  ser	
  devido	
  a	
  partir	
  do	
  termo	
  dos	
  trabalhos.	
  
2. As	
   importâncias	
   posteriormente	
   recebidas	
   pelo	
   bolseiro	
   devem	
   ser	
   restituídas	
   no	
   prazo	
   máximo	
  
de	
  30	
  dias	
  a	
  contar	
  do	
  seu	
  recebimento.	
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ARTIGO	
  32.º	
  
NÃO	
  CUMPRIMENTO	
  DOS	
  OBJETIVOS	
  
	
  
1. O	
   bolseiro	
   que	
   não	
   atinja	
   os	
   objetivos	
   estabelecidos	
   no	
   plano	
   de	
   trabalhos	
   aprovado,	
   ou	
   cuja	
  
bolsa	
   seja	
   cancelada	
   em	
   virtude	
   de	
   violação	
   grave	
   dos	
   seus	
   deveres	
   por	
   causa	
   que	
   lhe	
   seja	
  
imputável,	
   pode	
   ser	
   obrigado,	
   consoante	
   as	
   circunstâncias	
   do	
   caso	
   concreto,	
   a	
   restituir	
   a	
  
totalidade	
  ou	
  parte	
  das	
  importâncias	
  que	
  tiver	
  recebido.	
  
2. No	
  caso	
  de	
  bolsas	
  de	
  doutoramento,	
  o	
  bolseiro	
  deve	
  entregar,	
  no	
  prazo	
  máximo	
  de	
  três	
  anos,	
  o	
  
certificado	
  que	
  comprove	
  a	
  obtenção	
  do	
  grau	
  respetivo.	
  
3. O	
  não	
  cumprimento	
  do	
  disposto	
  no	
  número	
  anterior	
  por	
  facto	
  imputável	
  à	
  instituição	
  que	
  confere	
  
o	
  grau	
  pode	
  implicar	
  a	
  obrigação	
  de	
  devolução	
  integral,	
  à	
  entidade	
  financiadora,	
  dos	
  montantes	
  
recebidos	
  a	
  título	
  de	
  custos	
  de	
  formação,	
  sem	
  prejuízo	
  de	
  outras	
  sanções	
  previstas	
  na	
  lei.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  33.º	
  
CANCELAMENTO	
  DA	
  BOLSA	
  
	
  
1. A	
   bolsa	
   pode	
   ser	
   cancelada	
   em	
   resultado	
   de	
   inspeção	
   promovida	
   pela	
   FCT	
   após	
   análise	
   das	
  
informações	
  prestadas	
  pelo	
  bolseiro,	
  pelos	
  orientadores	
  ou	
  pelas	
  entidades	
  de	
  acolhimento.	
  
2. Uma	
   avaliação	
   negativa	
   do	
   desempenho	
   do	
   bolseiro	
   por	
   qualquer	
   das	
   entidades	
   referidas	
   no	
  
número	
   anterior	
   acarreta,	
   em	
   regra,	
   o	
   cancelamento	
   da	
   bolsa,	
   após	
   audição	
   do	
   bolseiro	
   pela	
  
entidade	
  financiadora.	
  
3. Para	
   além	
   dos	
   motivos	
   expressamente	
   previstos	
   no	
   presente	
   diploma,	
   determina	
   o	
   cancelamento	
  
da	
   bolsa	
   a	
   violação	
   grave	
   ou	
   reiterada	
   dos	
   deveres	
   do	
   bolseiro	
   constantes	
   do	
   presente	
  
regulamento	
   e	
   do	
   Estatuto	
   do	
   Bolseiro	
   de	
   Investigação,	
   podendo	
   ser	
   exigida	
   consoante	
   o	
   caso	
  
concreto	
  a	
  restituição	
  da	
  totalidade	
  ou	
  parte	
  das	
  importâncias	
  atribuídas	
  ao	
  bolseiro.	
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CAPÍTULO	
  IV	
  
Disposições	
  finais	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  34.º	
  
BOLSEIROS	
  COM	
  NECESSIDADES	
  ESPECIAIS	
  
	
  
O	
   disposto	
   no	
   presente	
   regulamento	
   pode	
   ser	
   objeto	
   de	
   adaptações	
   casuísticas	
   a	
   bolseiros	
   com	
  
necessidades	
   especiais,	
   nomeadamente	
   no	
   que	
   se	
   refere	
   aos	
   montantes	
   das	
   componentes	
   das	
   bolsas,	
   à	
  
duração	
   das	
   mesmas	
   ou	
   à	
   fixação	
   de	
   regras	
   especiais	
   de	
   acompanhamento	
   do	
   bolseiro,	
   na	
   sequência	
   de	
  
uma	
   análise	
   da	
   situação	
   concreta	
   de	
   cada	
   bolseiro	
   com	
   necessidades	
   especiais,	
   devendo	
   essas	
   condições	
  
ser	
  fundamentadamente	
  propostas	
  à	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  35.º	
  
MENÇÃO	
  DE	
  APOIOS	
  E	
  DIVULGAÇÃO	
  DE	
  RESULTADOS	
  
	
  
1. Em	
   todas	
   as	
   ações	
   de	
   formação	
   avançada	
   e	
   de	
   qualificação	
   de	
   recursos	
   humanos	
   direta	
   ou	
  
indiretamente	
   financiadas	
   pela	
   FCT,	
   assim	
   como	
   em	
   todas	
   as	
   publicações	
   e	
   criações	
   científicas,	
  
bem	
   como	
   teses,	
   realizadas	
   com	
   os	
   apoios	
   previstos	
   neste	
   Regulamento,	
   deve	
   ser	
   expressa	
   a	
  
menção	
  de	
  apoio	
  financeiro	
  da	
  FCT	
  e	
  o	
  respetivo	
  Programa	
  de	
  Financiamento.	
  
2. Quando	
   se	
   trate	
   de	
   ações	
   de	
   formação	
   avançada	
   apoiadas	
   por	
   financiamento	
   comunitário,	
  
designadamente	
  FSE	
  ou	
  FEDER,	
  devem	
  ser	
  inscritos	
  nos	
  documentos	
  referentes	
  a	
  estas	
  ações	
  as	
  
insígnias	
  do	
  Programa	
  e	
  da	
  UE,	
  conforme	
  as	
  normas	
  gráficas	
  de	
  cada	
  programa	
  operacional.	
  
3. A	
   divulgação	
   de	
   resultados	
   da	
   investigação	
   financiada	
   ao	
   abrigo	
   do	
   presente	
   Regulamento	
   deve	
  
obedecer	
  às	
  normas	
  de	
  acesso	
  aberto	
  de	
  dados	
  e	
  publicações	
  em	
  vigor	
  na	
  entidade	
  financiadora.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  36.º	
  
ACOMPANHAMENTO	
  E	
  CONTROLO	
  
	
  
1. O	
   acompanhamento	
   das	
   bolsas	
   é	
   feito	
   pelo	
   orientador	
   em	
   cada	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   e	
   por	
  
cada	
  uma	
  dessas	
  entidades.	
  
2. O	
   controlo	
   é	
   feito	
   através	
   da	
   análise	
   dos	
   pedidos	
   de	
   renovação,	
   das	
   comunicações	
   relativas	
   a	
  
alterações	
  do	
  plano	
  de	
  trabalhos	
  e	
  dos	
  relatórios	
  finais.	
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3. Em	
   todas	
   as	
   ações	
   financiadas	
   pela	
   FCT,	
   em	
   particular	
   no	
   caso	
   de	
   ações	
   apoiadas	
   por	
  
financiamento	
   comunitário,	
   designadamente	
   FSE	
   ou	
   FEDER,	
   poderão	
   ser	
   realizadas	
   ações	
   de	
  
acompanhamento	
   e	
   controlo	
   por	
   parte	
   de	
   organismos	
   nacionais	
   e	
   comunitários	
   conforme	
  
legislação	
  aplicável	
  nesta	
  matéria,	
  existindo	
  por	
  parte	
  dos	
  bolseiros	
  apoiados	
  a	
  obrigatoriedade	
  de	
  
prestação	
   da	
   informação	
   solicitada,	
   a	
   qual	
   abrange	
   ainda	
   a	
   realização	
   de	
   estudos	
   de	
   avaliação	
  
nesta	
  área.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  37.º	
  
CONTAGEM	
  DO	
  TEMPO	
  PARA	
  EFEITOS	
  DE	
  DURAÇÃO	
  MÁXIMA	
  DE	
  BOLSAS	
  DE	
  LICENÇA	
  SABÁTICA	
  
	
  
Aos	
  candidatos	
  a	
  bolsa	
  de	
  licença	
  sabática	
  que	
  tenham,	
  nos	
  últimos	
  cinco	
  anos,	
  beneficiado	
  de	
  idêntico	
  
tipo	
  de	
  bolsa	
  diretamente	
  financiada	
  pela	
  FCT,	
  é	
  contado	
  esse	
  tempo	
  para	
  efeitos	
  da	
  duração	
  máxima	
  da	
  
bolsa.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  38.º	
  
NÚCLEO	
  DO	
  BOLSEIRO	
  
	
  
1. Em	
   cada	
   entidade	
   de	
   acolhimento	
   deve	
   existir	
   um	
   núcleo	
   de	
   acompanhamento	
   dos	
   bolseiros,	
  
responsável	
  por	
  prestar	
  toda	
  a	
  informação	
  relativa	
  ao	
  seu	
  Estatuto.	
  
2. O	
   núcleo	
   previsto	
   no	
   número	
   anterior,	
   bem	
   como	
   as	
   suas	
   regras	
   básicas	
   de	
   funcionamento,	
  
devem	
  ser	
  mencionados	
  no	
  aviso	
  de	
  abertura	
  do	
  concurso,	
  e	
  constar	
  do	
  regulamento	
  de	
  bolsas	
  da	
  
entidade	
  de	
  acolhimento	
  ou	
  do	
  contrato	
  de	
  bolsa.	
  
3. No	
  caso	
  dos	
  bolseiros	
  em	
  que	
  a	
  FCT	
  seja	
  entidade	
  de	
  acolhimento,	
  o	
  núcleo	
  do	
  bolseiro	
  funciona	
  
no	
   Departamento	
   de	
   Formação	
   dos	
   Recursos	
   Humanos,	
   podendo	
   ser	
   contactado	
   no	
   horário	
   de	
  
atendimento	
  ao	
  público	
  regulamentado.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  39.º	
  
CASOS	
  OMISSOS	
  
	
  
Os	
  casos	
  omissos	
  neste	
  regulamento	
  são	
  resolvidos	
  pela	
  FCT,	
  tendo	
  em	
  atenção	
  os	
  princípios	
  e	
  as	
  normas	
  
constantes	
  na	
  legislação	
  nacional	
  ou	
  comunitária	
  aplicável.	
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ARTIGO	
  40.º	
  
NORMA	
  REVOGATÓRIA	
  
São	
   revogados	
   todos	
   os	
   Regulamentos	
   da	
   Formação	
   Avançada	
   e	
   Qualificação	
   de	
   Recursos	
   Humanos,	
  
aprovados	
  pela	
  FCT,	
  com	
  data	
  anterior	
  ao	
  presente	
  diploma.	
  
	
  
	
  
ARTIGO	
  41.º	
  
ENTRADA	
  EM	
  VIGOR	
  E	
  PRODUÇÃO	
  DE	
  EFEITOS	
  
	
  
1. O	
   presente	
   regulamento	
   entra	
   em	
   vigor	
   no	
   dia	
   seguinte	
   ao	
   da	
   sua	
   publicação,	
   aplicando-‐se	
   a	
  
todos	
  os	
  contratos	
  de	
  bolsa	
  vigentes	
  bem	
  como	
  aos	
  que	
  venham	
  a	
  ser	
  celebrados	
  posteriormente,	
  
sem	
  prejuízo	
  do	
  disposto	
  nos	
  números	
  seguintes.	
  
2. No	
  que	
  diz	
  respeito	
  aos	
  pressupostos	
  e	
  duração	
  máxima	
  das	
  bolsas,	
  aplicam-‐se	
  os	
  regulamentos	
  
anteriormente	
   em	
   vigor	
   até	
   à	
   data	
   em	
   que,	
   nos	
   seus	
   termos,	
   deva	
   ocorrer	
   a	
   sua	
   próxima	
  
renovação.	
  
3. 3	
   -‐	
   Os	
   pedidos	
   relativos	
   a	
   componentes	
   das	
   bolsas	
   que	
   tenham	
   dado	
   entrada	
   na	
   FCT	
   antes	
   da	
  
entrada	
  em	
  vigor	
  do	
  presente	
  Regulamento	
  e	
  sobre	
  os	
  quais	
  ainda	
  não	
  haja	
  recaído	
  decisão,	
  são	
  
decididos	
  ao	
  abrigo	
  das	
  normas	
  anteriormente	
  aplicáveis.	
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Anexo	
  I	
  
(A	
  que	
  se	
  referem	
  o	
  n.º	
  3	
  do	
  artigo	
  9.º	
  e	
  os	
  n.ºs	
  1	
  e	
  3	
  a	
  6	
  do	
  artigo	
  24.º,	
  do	
  Regulamento	
  de	
  Bolsas	
  de	
  
Investigação	
  da	
  FCT,	
  I.	
  P.)	
  
	
  
Subsídio	
  mensal	
  de	
  manutenção	
  
Tipo	
  de	
  bolsa	
  

	
  
País	
  

Valor	
  (euros)	
  
Estrangeiro	
  

Bolsas	
  de	
  Cientista	
  Convidado	
  (BCC)	
  

2	
  060	
  -‐	
  2	
  650	
  

Bolsas	
  de	
  Pós-‐Doutoramento	
  (BPD)	
  

1	
  495	
  

	
  
2	
  245	
  

Bolsas	
  de	
  Doutoramento	
  (BD)	
  

980	
  

1	
  710	
  

Bolsas	
  de	
  Doutoramento	
  em	
  Empresas	
  (BDE)	
  

980	
  

	
  

Doutor	
  

	
  
1	
  495	
  

	
  
2	
  245	
  

Mestre	
  

980	
  

1	
  710	
  

Licenciado	
  

745	
  

1	
  450	
  

Bolsas	
  de	
  Investigação	
  (BI)	
  

Bolsas	
  de	
  Iniciação	
  Científica	
  (BIC)	
  

385	
  

Bolsas	
  de	
  Estágio	
  em	
  Organizações	
  Científicas	
  e	
  tecnológicas	
  
Internacionais	
  (BEST)	
  

	
  

Doutor	
  

	
  

Mestre	
  

	
  

Licenciado	
  
Bolsas	
  de	
  Licença	
  Sabática	
  (BSAB)	
  
Bolsas	
  de	
  Mobilidade	
  entre	
  Instituições	
  de	
  I&D	
  e	
  Empresas	
  

	
  
	
  

	
  
	
  
2	
  245	
  
1	
  710	
  
1	
  450	
  
750	
  

ou	
  outras	
  Entidades	
  (BMOB)	
  

	
  

	
  

Doutor	
  

1	
  495	
  

2	
  245	
  

Mestre	
  

980	
  

1	
  710	
  

Licenciado	
  

745	
  

1	
  350	
  

Doutor	
  

	
  
1	
  495	
  -‐	
  1	
  995	
  

	
  
	
  

Mestre	
  

980	
  -‐	
  1	
  480	
  

	
  

Licenciado	
  

745	
  -‐	
  1245	
  

	
  

	
  
745	
  

	
  

Bolsas	
  de	
  Gestão	
  de	
  Ciência	
  e	
  Tecnologia	
  (BGCT)	
  

Bolsas	
  de	
  Técnico	
  de	
  Investigação	
  (BTI)	
  
Licenciado	
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Sem	
  Grau	
  Académico	
  
	
  

Outros	
  Subsídios	
  
Tipo	
  de	
  subsídio	
  

Atividades	
  de	
  Formação	
  Complementar	
  no	
  Estrangeiro	
  (n.º	
  6	
  
do	
  art.º	
  24.º)	
  	
  

565	
  
	
  
	
  
País	
  
500	
  

Apresentação	
  de	
  trabalhos	
  em	
  reuniões	
  científicas	
  (n.º	
  5	
  do	
  
art.º	
  24.º)	
  

	
  
Valor	
  (euros)	
  
Estrangeiro	
  
750	
  

750	
  
	
  

Inscrição,	
  matrícula	
  ou	
  propinas	
  (al.	
  a)	
  do	
  n.º	
  3	
  do	
  art.º	
  24.º)	
  

	
  

	
  

Subsídios	
  de	
  instalação	
  e	
  viagem	
  
Tipo	
  de	
  subsídio	
  

Subsídio	
  único	
  de	
  viagem	
  (al.	
  a)	
  do	
  n.º	
  4	
  do	
  art.º	
  24.º)	
  
Subsídio	
  único	
  de	
  instalação	
  (al.	
  b)	
  do	
  n.º	
  4	
  do	
  art.º	
  24.º)	
  

2	
  750	
  

	
  

8	
  000	
  (valor	
  
máximo)	
  
	
  
Valor	
  (euros)	
  

	
  
Europa	
  

Fora	
  da	
  Europa	
  

300	
  

600	
  

1	
  000	
  

1	
  000	
  

	
  
	
  
REGULAMENTO	
  DE	
  BOLSAS	
  DE	
  INVESTIGAÇÃO	
  	
  	
  |	
  	
  	
  22	
  

Regulamento de bolsas da U.Porto, Deliberação n.º 3182/2008

48765

Diário da República, 2.ª série — N.º 233 — 2 de Dezembro de 2008
Rectificação n.º 2632/2008
Pelo Aviso n.º 27900/2008 (Diário da República, 2.ª série, n.º 227,
de 21 de Novembro), foi publicada a composição do Conselho Geral
da Universidade Nova de Lisboa.
Nos termos do n.º 6 do artigo 5.º dos Estatutos da Universidade Nova
de Lisboa aprovados pelo Despacho Normativo n.º 42/2008, publicado
no Diário da República n.º 164, 2.ª série, de 26 de Agosto de 2008,
foram eleitos os membros suplentes que, por lapso, não foi objecto de
publicação no Aviso n.º 27900/2008.
Representantes dos docentes e investigadores, membros suplentes:
Doutora Maria Teresa Couceiro Pizarro Beleza.
Doutora Maria do Carmo Félix da Costa Seabra.
Doutora Maria João Costa Santos Mattos Marques Gomes.
Representantes dos estudantes, membros suplentes:
Diana Imelda Fernandes Vieira Fernandes.
João Diogo Jardim Caldeira Jesus.
Pedro Daniel Limão Meda Antunes.
Assim, o Conselho Geral da Universidade Nova de Lisboa, tem a
seguinte composição:
Presidente — Doutor Eduardo Romano de Arantes e Oliveira.
Personalidades cooptadas:
General José Alberto Loureiro dos Santos.
Dr. Manuel António da Silva Ferreira Gonçalves.
Professor William Wakeham.
Professor Sérgio Ribeiro da Costa Werlang.
Dra. Vera Pires Coelho.
Dr. Miguel Lobo Antunes.
Representantes dos docentes e investigadores, membros efectivos:
Doutor Manuel Luís Magalhães Nunes da Ponte.
Doutor António José Duque da Silva Marques.
Doutor João Pedro Barrosa Caupers.
Doutor Mário Luís Miranda Gomes Páscoa.
Doutor Miguel Pedro Pires Cardoso de Seabra.
Doutor António da Nóbrega de Sousa Câmara.
Doutor José Esteves Pereira.
Doutora Maria do Rosário Fraga de Oliveira Martins.
Investigadora Cecília Maria Pais de Faria de Andrade Arraiano.
Doutor Paulo de Lyz Girou Martins Ferrinho.
Doutora João António Catita Garcia Pereira.
Representantes dos docentes e investigadores, membros suplentes:
Doutora Maria Teresa Couceiro Pizarro Beleza.
Doutora Maria do Carmo Félix da Costa Seabra.
Doutora Maria João Costa Santos Mattos Marques Gomes.
Representantes dos estudantes, membros efectivos:
Luís Humberto Martins da Silva Coelho.
Frederico Manuel Saraiva de Amaral Trigueiros.
Rodrigo Lopes Catrau.
Representantes dos estudantes, membros suplentes.
Diana Imelda Fernandes Vieira Fernandes.
João Diogo Jardim Caldeira Jesus.
Pedro Daniel Limão Meda Antunes.
24 de Novembro de 2008. — O Reitor, António Manuel Bensabat
Rendas.

Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto
Disposições genéricas
Artigo 1.º
Âmbito
1 — O presente Regulamento, aprovado pela Fundação para a Ciência
e a Tecnologia, elaborado ao abrigo da Lei n.º 40/2004, de 18 de Agosto,
que define o regime aplicável aos beneficiários de subsídios por entidades
de natureza publica e ou privada, destinados a financiar a realização, pelo
próprio, de actividades de natureza científica, tecnológica e formativa,
aplica-se às acções de formação de estudantes em pós-graduações e
outras actividades directamente ligadas ao ensino e investigação.
2 — As acções de formação podem ser apoiadas através da atribuição
de bolsas enunciadas no artigo 2.º, mas também através de subsídios
à realização de actividades de formação por instituições de ensino, de
investigação ou empresas.
Artigo 2.º
Tipos de bolsas
O presente regulamento compreende os seguintes tipos de bolsas:
a) Bolsas de pós-doutoramento
b) Bolsas de desenvolvimento de carreira científica
c) Bolsas de doutoramento
d) Bolsas de doutoramento em empresas
e) Bolsas de mestrado
f) Bolsas de investigação
g) Bolsas de iniciação científica
h) Bolsas de integração na investigação
i) Bolsas de estágio em organizações científicas e tecnológicas internacionais
j) Bolsas de licença sabática
k) Bolsas de mobilidade entre instituições de I&D e empresas ou
outras entidades
l) Bolsas de gestão de ciência e tecnologia
m) Bolsas de técnico de investigação
n) Bolsas de cientista convidado
o) Bolsas de formação
Artigo 3.º
Bolsas de pós-doutoramento
As bolsas de pós-doutoramento destinam-se a titulares do grau de
doutor ou equivalente legal que tenham obtido o grau, preferencialmente
há menos de cinco anos e pretendam realizar trabalhos avançados de
investigação científica.
Artigo 4.º
Bolsas de desenvolvimento de carreira científica
1 — As bolsas de desenvolvimento de carreira científica destinam-se
a titulares do grau de doutor ou equivalente legal, que tenham obtido o
grau, entre dois e seis anos antes da data da apresentação da candidatura
e tenham revelado, na actividade realizada após o sua obtenção, mérito
científico elevado.
2 — Estas bolsas têm como objectivo apoiar o desenvolvimento
de aptidões de direcção e coordenação de projectos científicos, pelo
que, durante o período da bolsa, o bolseiro deve dirigir um projecto
científico próprio.
Artigo 5.º
Bolsas de doutoramento
1 — As bolsas de doutoramento destinam-se a licenciados, mestres
ou pessoas com formação de nível de 2.º ciclo que pretendam obter o
grau de doutor.
2 — Podem, também, candidatar-se estudantes inscritos no 1.º ano
de programas doutorais em Portugal ou no estrangeiro.
Artigo 6.º

UNIVERSIDADE DO PORTO
Reitoria
Deliberação n.º 3182/2008
De acordo com o previsto na Lei n.º 40/2004 de 18 de Agosto, e por
Deliberação da Secção Permanente do Senado de 10 de Setembro de
2008, foi alterado o Regulamento de Bolsas da Universidade do Porto
que passa a ter a seguinte redacção:

Bolsas de doutoramento em empresas
1 — As bolsas de doutoramento em empresas destinam-se a quem
satisfaça as condições previstas no n.º 1 do artigo 30.º do Decreto-Lei
n.º 74/2006, de 24 de Março alterado pelo Decreto-Lei n.º 107/2008, de
25 de Junho e que pretendam realizar trabalhos de doutoramento em ambiente empresarial e visando temas de relevância para a correspondente
empresa, desde que aceites pela Universidade do Porto.
2 — A atribuição deste tipo de bolsa pressupõe um plano de trabalhos
que especifique detalhadamente os objectivos, as condições de suporte à
actividade de investigação do bolseiro na empresa e a interacção prevista
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entre a empresa e a Universidade do Porto, devendo, em particular, ser
prevista a forma de articulação entre a orientação académica do doutoramento por um professor universitário ou investigador da Universidade
do Porto e a correspondente supervisão empresarial, através de protocolo
a celebrar entre as partes.
Artigo 7.º
Bolsas de mestrado
As bolsas de mestrado destinam-se a licenciados ou com formação de
nível de 1.º ciclo que pretendam obter o grau de mestre, para frequência
da parte curricular do mestrado e ou para o período de dissertação do
mestrado ou de estágio/projecto.
Artigo 8.º
Bolsas de investigação
As bolsas de investigação destinam-se a licenciados ou mestres (1.º
ou 2.º ciclo, respectivamente), para obterem formação científica em
projectos de investigação ou em instituições científicas e tecnológicas
na Universidade do Porto.
Artigo 9.º
Bolsas de iniciação científica
As bolsas de iniciação científica destinam-se preferencialmente a
estudantes do ensino superior, com um mínimo de 3 anos de formação
(1.º ciclo completo ou equivalente) para obterem formação científica
integrados em projectos de investigação a desenvolver em instituições
nacionais.
Artigo 10.º
Bolsas de integração na investigação
1 — As bolsas de integração na investigação destinam-se, preferencialmente, a estudantes do ensino superior nos anos iniciais de formação
e com bom desempenho escolar, inscritos em instituições nacionais do
ensino superior público ou privado.
2 — Este tipo de bolsa tem por objectivo estimular o início de actividades científicas e o desenvolvimento do sentido crítico, da criatividade
e da autonomia dos estudantes do ensino superior através da prática da
investigação, da aprendizagem dos seus métodos e da participação na
vida de instituições de investigação, devendo os bolseiros ser integrados
em equipas de projectos de investigação, e ter um doutorado de uma das
instituições de acolhimento da Universidade do Porto como supervisor.
3 — Este tipo de bolsa pode ser renovável desde que noutra instituição
de acolhimento.
Artigo 11.º
Bolsas de estágio em organizações científicas
e tecnológicas internacionais
As bolsas de estágio em organizações científicas e tecnológicas internacionais têm como principal objectivo facultar oportunidades de
formação nessas organizações e promover a aproximação de grupos
de investigação e desenvolvimento da Universidade do Porto com as
mesmas.
Artigo 12.º
Bolsas de licença sabática
As bolsas de licença sabática destinam-se a titulares do grau de doutor ou equivalente legal em regime de licença sabática, previamente
autorizada, junto da unidade orgânica a que se encontram adstritos, para
realizarem actividades de investigação em instituições estrangeiras.
Artigo 13.º
Bolsas de mobilidade entre sistema de C&T,
empresas ou outras entidades
1 — As bolsas de mobilidade entre o sistema de C&T, empresas e
outros sectores de actividade destinam-se a licenciados, mestres ou
doutores e têm por objectivo incentivar a mobilidade e a transferência
de conhecimento e tecnologia entre instituições de I&D e empresas
ou outras entidades públicas ou privadas com actividades de natureza
económica, social ou de Administração Pública no País.
2 — Estas bolsas destinam-se à realização de actividades de I&D,
para participação em programas de formação avançada que envolvam
empresas ou associações empresariais e instituições científicas ou universidades, ou para a realização de actividades que promovam a inovação
tecnológica, designadamente em entidades gestoras de capital de risco,
de intermediação tecnológica, de gestão de propriedade intelectual e de
consultoria científica.

Artigo 14.º
Bolsas de gestão de ciência e tecnologia
As bolsas de gestão de ciência e tecnologia destinam-se a licenciados, mestres ou doutores para obterem formação complementar em
gestão de programas de ciência, tecnologia e inovação, ou formação
na observação e monitorização do sistema científico e tecnológico ou
do ensino superior.
Artigo 15.º
Bolsas de técnico de investigação
As bolsas de técnico de investigação destinam-se proporcionar formação complementar especializada a técnicos, em instituições de I&D
do País e do estrangeiro, com o objectivo de garantir o funcionamento
e a manutenção de equipamento e de infra-estruturas de carácter científico e de apoiar actividades de investigação de unidades de I&D na
Universidade do Porto.
Artigo 16.º
Bolsas para cientistas convidados
As bolsas para cientistas convidados destinam-se a docentes ou investigadores seniores, residentes no estrangeiro, de mérito reconhecidamente
elevado, que possam contribuir para início ou desenvolvimento de linhas
de investigação promissoras que de outro modo seria difícil criar ou
desenvolver na Universidade do Porto.
Artigo 17.º
Bolsas de formação
As bolsas de formação destinam-se a apoiar a formação em qualquer
área, por períodos nunca superiores a um ano, de pessoas que a Universidade do Porto ou alguma das entidades a ela associadas, entenda
dever financiar.

CAPÍTULO II
Candidaturas
Artigo 18.º
Abertura de concursos
1 — Os concursos são abertos para um ou mais tipos de bolsas abrangidas pelo presente regulamento.
2 — Os concursos são publicitados através da internet e ainda, se tal
for considerado adequado, através de outros meios de comunicação ou
de divulgação.
3 — Os avisos de abertura devem indicar os tipos de bolsas postos
a concurso, os destinatários, o prazo de candidatura, os critérios de
selecção e as normas legais e regulamentares aplicáveis, bem como as
respectivas fontes de financiamento.
4 — Compete à entidade financiadora autorizar a abertura de concurso
e a nomeação da comissão de selecção, depois de feita a respectiva
cabimentação orçamental.
Artigo 19.º
Documentos de suporte e avaliação das candidaturas
1 — A documentação de suporte varia com o tipo de bolsa e será a
exigida no aviso de abertura do concurso bem como outra indicada nos
regulamentos próprios das entidades financiadoras.
2 — A comissão de selecção é responsável pela recepção, avaliação,
seriação e divulgação dos resultados, que deverá ocorrer até 30 dias úteis
após o termo do prazo para a apresentação das candidaturas.
3 — Compete à comissão de selecção analisar todos os documentos
submetidos, podendo solicitar informação adicional e organizar uma
entrevista ou provas de selecção.
Artigo 20.º
Proposta de seriação
1 — A comissão de selecção enviará à entidade financiadora o processo de concurso com a sua proposta justificada de seriação e de contratos, sendo as candidaturas seleccionadas instruídas nos termos do
número seguinte.
2 — As candidaturas serão apresentadas à entidade financiadora, de
acordo com o estabelecido no aviso de abertura, devendo ser considerados os itens seguintes:
a) Documentos comprovativos de que o(s) candidato(s) reúne as
condições exigíveis para o respectivo tipo de bolsa; nomeadamente, se
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tal for o caso, certificado de habilitações e das disciplinas realizadas,
com a respectiva classificação;
b) Curriculum Vitae do(s) candidato(s) seleccionados;
c) Programa de trabalhos a desenvolver, com a indicação do local
ou locais onde vai ser executado/desenvolvido, subscrito pelo orientador/responsável pelo programa de formação e pelo(s) candidato(s)
seleccionado(s);
d) Parecer do orientador/responsável pelo acompanhamento da actividade de cada candidato, que assumirá a responsabilidade pelo programa
de trabalhos, enquadramento, acompanhamento e ou supervisão deste,
sobre a sua qualidade e adequação às actividades previstas;
e) Documento comprovativo de aceitação do candidato ou genericamente, dos candidatos a ocupar as vagas postas a concurso, por parte
da unidade orgânica ou da instituição onde decorrerão os trabalhos de
investigação ou as actividades de formação, garantindo as condições
necessárias ao bom desenvolvimento do trabalho;
f) Documento comprovativo de aceitação do(s) candidato(s) por parte
da instituição que conferirá o grau académico, se for caso disso.
Artigo 21.º
Divulgação dos resultados
1 — Os resultados da avaliação são divulgados, para consulta pelos candidatos até 90 dias úteis após a data limite de submissão para
avaliação.
2 — Os candidatos têm um prazo de 10 dias úteis, após a divulgação
referida no número anterior, para se pronunciarem sobre os resultados
da avaliação, querendo, em sede de audiência prévia, prevista no Código
do Procedimento Administrativo.
3 — A decisão definitiva será comunicada aos candidatos, nos termos
previstos no Código do Procedimento Administrativo.
4 — Da decisão referida no número anterior pode ser interposta reclamação no prazo de 15 dias úteis após a respectiva notificação.
5 — Os comentários a enviar em sede de audiência prévia, previstos
no n.º 2 do presente artigo, assim como a reclamação prevista no n.º 4,
devem ser apresentados pela via definida pela entidade financiadora.
Artigo 22.º
Concessão de bolsas
A concessão da bolsa concretiza-se mediante a atribuição de um subsídio, nas condições previstas pela entidade financiadora e no contrato
de bolsa a celebrar entre a entidade financiadora e o bolseiro, conforme
modelo anexo.
Artigo 23.º
Prazo para assinatura do contrato
1 — Nos 15 dias úteis seguintes à data do recebimento do contrato de
bolsa, o bolseiro deve devolvê-lo à entidade financiadora devidamente
assinado.
2 — Compete à entidade financiadora enviar uma cópia do contrato
da bolsa para a Fundação para a Ciência e a Tecnologia nos termos
do disposto no artigo 8.º, n.º 2 do Decreto-Lei n.º 40/2004, de 18 de
Agosto.

CAPÍTULO III
Regime e condições financeiras das bolsas

Artigo 25.º
Alteração ao plano de trabalho
1 — O bolseiro não poderá alterar o plano de trabalho proposto, sem
o assentimento do orientador/responsável pelo programa de formação e
sem prévia autorização da entidade financiadora.
2 — O pedido da alteração referida no número anterior deverá ser
submetido pelo bolseiro e ser apoiado por parecer do orientador/responsável pelo programa de formação.

SECÇÃO II
Componentes e montantes da bolsa
Artigo 26.º
Componentes da bolsa
1 — De acordo com o tipo de bolsa e situação do candidato, esta pode
incluir as seguintes componentes:
a) Subsídio de manutenção mensal;
b) Subsídio de execução gráfica de tese de doutoramento ou mestrado,
a atribuir apenas depois de recebido um exemplar da tese em papel e em
suporte electrónico nos moldes definidos pela Universidade do Porto;
c) Subsídio para despesas excepcionais de investigação, em montante
a fixar na sequência de análise do programa de trabalhos, passível de
atribuição, designadamente aos bolseiros que não aufiram subsídio
mensal de manutenção;
d) Subsídio extraordinário para participação em cursos ou congressos
fora do Porto, pedido casuisticamente com parecer do orientador;
2 — Quando relevante, poderá ainda incluir:
a) Subsídio de transporte para viagem internacional de ida e volta,
respectivamente no início e final do período de bolsa, na tarifa economicamente mais vantajosa;
b) Subsídio de instalação para estadias iguais ou superiores a seis
meses consecutivos.
3 — Não são devidos, em qualquer circunstância, subsídios de alimentação, férias, Natal, ou quaisquer outros não expressamente consagrados
neste Regulamento e no contrato de bolsa.
Artigo 27.º
Montantes das componentes da bolsa
O valor das componentes das bolsas é definido no contrato de bolsa,
por proposta do responsável da entidade financiadora.

SECÇÃO III
Outros benefícios
Artigo 28.º
Seguro de acidentes pessoais
Todos os bolseiros beneficiarão de um seguro de acidentes pessoais
que deve ser garantido pela entidade financiadora.
Artigo 29.º
Segurança social

SECÇÃO I
Disposições gerais
Artigo 24.º

Os bolseiros que não se encontrem abrangidos por qualquer regime
de protecção social podem assegurar o exercício do direito à segurança
social mediante adesão ao regime do seguro social voluntário, nos
termos previstos no Decreto-Lei n.º 40/89, de 1 de Fevereiro, com as
especialidades resultantes do artigo 10.º da Lei n.º 40/2004.

Exclusividade
1 — Os bolseiros não podem exercer qualquer outra função ou actividade remunerada, pública ou privada, incluindo o exercício de profissão
liberal, sem prejuízo do disposto do número seguinte.
2 — As funções do bolseiro de investigação são exercidas em regime
de dedicação exclusiva, nos termos estabelecidos no artigo 5.º da Lei
n.º 40/2004, Estatuto do Bolseiro de Investigação, sob pena de cancelamento da bolsa.
3 — Cada bolseiro não pode ser, simultaneamente, beneficiário de
qualquer outra bolsa, excepto quando se registe acordo entre entidades
financiadoras.

SECÇÃO IV
Renovação das bolsas
Artigo 30.º
Renovação da bolsa
1 — A bolsa pode ser renovada por períodos adicionais sem prejuízo
do disposto no n.º 2 do artigo 3.º da Lei 40/2004, sendo a renovação
obrigatoriamente comunicada por escrito ao bolseiro e aceite por este.
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2 — A renovação da bolsa não requer a assinatura de novo contrato de
bolsa. O pedido de renovação da bolsa deverá ser apresentado à entidade
financiadora até 30 dias antes do seu termo.
3 — Se o bolseiro não for informado por escrito da renovação da
bolsa, esta termina na data prevista no contrato, sem necessidade de
outras formalidades.
Artigo 31.º
Documentos a apresentar
O pedido de renovação será feito através de requerimento dirigido à
entidade financiadora acompanhado de:
a) Relatório detalhado dos trabalhos realizados e plano de trabalhos
futuro;
b) Cópia de comunicação e publicações resultantes da actividade
desenvolvida;
c) Parecer do orientador/responsável pela actividade do candidato
sobre o relatório e plano de trabalho futuro, quando aplicável;
d) No caso de bolsas de mestrado e doutoramento, parecer da Instituição académica na qual o bolseiro está inscrito.

SECÇÃO V
Termo, cancelamento e suspensão da bolsa
Artigo 32.º
Relatório final

Artigo 35.º
Comprovação intercalar
1 — Os bolseiros inscritos em mestrados ou programas doutorais
devem apresentar, no final da parte escolar do curso, documento comprovativo da sua realização, ou justificação da não realização, emitido pelo
conselho científico do estabelecimento de ensino superior responsável
pelo programa ou outros órgãos apropriados.
2 — A não entrega do documento referido no número anterior implica
a suspensão da bolsa e do seu cancelamento.

CAPÍTULO IV
Disposições finais
Artigo 36.º
Duração das bolsas
A duração das bolsas atribuídas pela Universidade do Porto, suas
unidades orgânicas ou outras instituições associadas/participadas, será
definida casuística e fundamentadamente, dentro dos limites estabelecidos na lei.
Artigo 37.º
Obrigações do orientador
1 — O orientador/responsável pelo programa de formação obriga-se a:

1 — O bolseiro deve apresentar, até 30 dias após o termo da bolsa,
um relatório final das suas actividades, e a tese das Bolsas de Mestrado
e Bolsas de Doutoramento, incluindo comunicações e publicações resultantes da actividade desenvolvida, acompanhando, quando aplicável, pelo
parecer do orientador ou do responsável pela actividade do candidato
ou pelo seu enquadramento.
2 — Quando os objectivos da bolsa forem atingidos antes do prazo
inicialmente previsto, o pagamento deixa de ser devido no prazo máximo
de 30 dias a contar do termo dos trabalhos e, as importâncias indevidamente recebidas pelo bolseiro serão devolvidas.
3 — O disposto no número anterior não obsta a que a instituição que
é fonte do financiamento possa manter a bolsa até ao termo do período
da vigência do contrato.

a) Informar atempadamente a entidade financiadora de actuações ou
situações que conheça ou deva conhecer e que colidam com o presente
regulamento e demais legislação aplicável;
b) Colaborar com a entidade financiadora, informando-a e dando
parecer sempre que entenda conveniente proceder-se à alteração do
plano de trabalhos inicialmente proposto.

Artigo 33.º

Em todos os trabalhos realizados pelo bolseiro deve ser expressa a
menção de terem sido os mesmos apoiados financeiramente pela entidade
financiadora, salvo quando o edital estabeleça de forma diferente.

Cancelamento da bolsa
1 — Sempre que, em resultado de inspecção promovida pela Universidade do Porto e analisadas as informações prestadas pelo bolseiro,
pelo seu orientador/responsável pelo programa de formação ou pela
instituição académica na qual o bolseiro está inscrito, se verifique uma
das situações descritas no número seguinte, pode o contrato cessar de
imediato com o consequente cancelamento do Estatuto.
2 — São causas de cessação do contrato e cancelamento do Estatuto
nos termos do número anterior:
a) A violação do disposto relativamente à exclusividade;
b) A conclusão do plano de actividades;
c) O decurso do prazo pelo qual a bolsa é atribuída;
d) A revogação por mútuo acordo ou alteração das circunstâncias
factuais;
e) A constituição de relação jurídico-laboral com a entidade acolhedora;
f) O comportamento do bolseiro de que resulte um desempenho ou
interesse insuficiente ou falta de motivação para o trabalho desenvolvido/a desenvolver.
3 — O contrato pode ser denunciado a todo o tempo pelo bolseiro, por
escrito, desde que fundamentadamente e com comunicação ao coordenador científico, se aplicável, e ao responsável pela entidade financiadora
com uma antecedência mínima de 30 dias.

2 — O orientador/responsável pelo programa de formação incorre
em responsabilidade sempre que sejam violadas as disposições das
alíneas do número anterior.
Artigo 38.º
Menção de apoio

Artigo 39.º
Núcleo de bolseiro
O núcleo de acompanhamento dos bolseiros funcionará na Reitoria
da Universidade do Porto, sob a responsabilidade de um dirigente a
designar, com o horário normal de expediente.
Artigo 40.º
Revisão
O presente regulamento poderá ser revisto a todo o tempo pela entidade competente da Universidade do Porto, carecendo a sua revisão da
aprovação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia.
Artigo 41.º
Casos omissos
Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pelo Reitor,
tendo em atenção os princípios e as normas constantes na Lei n.º 40/2004,
de 18 de Agosto e outras disposições nacionais ou comunitárias aplicáveis.
Artigo 42.º

Artigo 34.º

Entrada em vigor

Falsas declarações

O presente Regulamento entra em vigor depois de aprovado pela
Fundação para a Ciência e a Tecnologia.

Sem prejuízo do disposto na lei Penal, a prestação de falsas declarações pelos bolseiros implica o respectivo cancelamento e reposição das
importâncias já recebidas.

24 de Novembro de 2008. — O Reitor, José Carlos Diogo Marques
dos Santos.

