
um cenário de contínua cri-
se cujo fim permanece in-
cógnito, as empresas ten-

dem naturalmente a adotar medi-
das de reestruturação e de redução 
de custos fixos operacionais.  

As empresas procuram, ainda, 
combater a crise através da diver-
sificação de atividades em segmen-
tos que possam configurar novas 
oportunidades e/ou possibilidades 
de rentabilidade acrescida, bem 
como estabelecer parcerias estraté-
gicas com base nas quais seja pos-
sível uma internacionalização es-
truturada das respetivas atividades. 

Ora, não havendo dúvidas de 
que estas medidas são relevantes, 
não deve deixar de considerar-se 
que aos benefícios provenientes 
das mesmas podem acrescer ou-
tros, se se aproveitar a crise para 
‘arrumar a casa’ através da imple-
mentação de medidas que permi-
tam assegurar o cumprimento dos 
procedimentos e dos registos obri-
gatórios previstos na lei e em ins-
trumentos de regulamentação co-
letiva de trabalho (IRCT’s) aplicá-
veis, tornando as empresas mais 
eficientes, competitivas e isentas 
de censura no âmbito dos seus pro-
cedimentos.  

 
ntecipar tal ação com êxito, re-
vela-se essencial para evitar 

avultadas penalizações resultantes 
do desrespeito de imposições legais 
com repercussões restritivas no fu-
turo e no sucesso das organizações. 
Particularmente, numa altura em 
que tem vindo a aumentar o núme-
ro de inspeções por parte das auto-
ridades laborais e em que os traba-
lhadores têm cada vez mais meios 
de informação disponíveis sobre 

os seus direitos e sobre os deveres 
dos empregadores.  

 
este âmbito, tem vindo a reve-
lar-se útil a elaboração, pelas 

empresas, de listas (checklists) per-
manentemente atualizadas indi-
cando os procedimentos e regis-
tos obrigatórios a cumprir, como 
por exemplo a necessidade de:  

(i) comunicar à Segurança So-
cial a admissão de novos traba-
lhadores e a cessação de contra-
tos de trabalho;  

(ii) comunicar à comissão de 
trabalhadores e à associação sin-
dical em que os trabalhadores 
abrangidos estejam filiados, no 
prazo de cinco (5) dias úteis, a ce-
lebração de contratos de trabalho 
a termo, com indicação dos respe-
tivos motivos justificativos, bem 
como a respetiva cessação;  

(iii) manter, em cada estabeleci-
mento, um registo de trabalhado-
res com indicação dos respetivos 
nomes, datas de nascimento e ad-
missão, modalidades de contratos, 
categorias, promoções, retribui-
ções, datas de início e termo das fé-

rias e faltas que impliquem perda 
da retribuição ou diminuição de 
dias de férias;  

(iv) afixar na empresa a infor-
mação relativa aos direitos e de-
veres do trabalhador em matéria 
de igualdade e não discriminação; 

(v) afixar na empresa as dispo-
sições do Código do Trabalho e da 
Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, 
relativas aos direitos e obrigações 
do sinistrado e dos responsáveis; 

(vi) afixar na empresa informa-
ção relativa à existência de postos 
de trabalho permanentes que es-
tejam disponíveis na empresa ou 
estabelecimento;  

(vii) afixar na empresa a indica-
ção do instrumento de regulamen-
tação coletiva de trabalho e o re-
gulamento interno da empresa se 
existentes;  

(viii) afixar na empresa informa-
ção sobre a existência e finalidade 
dos meios de vigilância utilizados;  

(ix) afixar na empresa o mapa de 
horário de trabalho após ter sido 
elaborado tendo em conta as dis-
posições legais e o IRCT aplicável;  

(x) manter, em local acessível e 
de fácil consulta pelos trabalhado-
res e pelas autoridades laborais em 
caso de fiscalização, um registo 
atualizado dos tempos de trabalho, 
incluindo dos trabalhadores que es-

tão isentos de horário de trabalho;  
(xi) afixar na empresa, entre 15 

de abril e 31 de outubro, o mapa de 
férias com indicação do início e do 
termo dos períodos de férias de 
cada trabalhador;  

(xii) apresentar à Autoridade 
Para as Condições do Trabalho – 
ACT o relatório único contendo 
informação sobre a atividade so-
cial da organização;  

(xiii) comunicar à entidade com 
competência na área da igualdade 
de oportunidades entre homens e 
mulheres (Comissão para a Igual-
dade no Trabalho e Emprego – 
CITE), no prazo de cinco (5) dias 
úteis, o motivo da não renovação de 
contrato de trabalho a termo sem-
pre que se tratar de trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante. 

 
s empregadores que preten-
dam recorrer ao trabalho su-

plementar terão, ainda, de manter 
atualizado um registo de trabalho 
suplementar (vulgarmente desi-
gnado trabalho extraordinário), 
contendo a indicação das horas em 
que cada trabalhador prestou tra-
balho fora do horário de trabalho. 
As horas de trabalho suplementar 
devem ser anotadas antes do respe-
tivo início e logo após o seu termo. 

A falta de registo de trabalho 
suplementar, nos termos legal-
mente previstos, confere ao traba-
lhador, por cada dia em que tenha 
prestado atividade fora do horá-
rio de trabalho, o direito a retri-
buição correspondente a duas (2) 
horas de trabalho suplementar. 

A acrescer a todo o exposto, tor-
na-se agora obrigatório ao abri-
go da recente Lei n.º 120/2015, de 
1 de setembro, que reforça os di-

reitos de maternidade e paterni-
dade, afixar nas instalações das 
empresas toda a informação so-
bre a legislação referente ao di-
reito de parentalidade ou, se for 
elaborado regulamento interno, 
consagrar no mesmo toda essa le-
gislação. As exigências legais não 
param de aumentar pelo que todo 
o cuidado e atenção tornam-se 
imprescindíveis.  
 

través da nossa experiência, 
temos vindo a constatar que 

não são raras as vezes em que as 
autoridades laborais aplicam coi-
mas pelo simples facto de os reci-
bos de vencimento não estarem 
assinados pelos trabalhadores 
(comprovando, inclusivamente, o 
pagamento dos subsídios de férias 
e de Natal, bem como o trabalho 
prestado aos domingos e feriados) 
e/ou pelas fichas de aptidão dos 
trabalhadores não estarem assi-
nadas por estes. O que revela a im-
portância da existência de proce-
dimentos internos que assegu-
rem que todos os pormenores 
estão devidamente acautelados.  

De facto, face à multiplicidade 
de procedimentos e registos obri-
gatórios – constituindo os acima 
referenciados meros exemplos 
sem qualquer caráter exaustivo 
– temos vindo a comprovar, desi-
gnadamente no âmbito do acon-
selhamento jurídico-laboral (’due 
diligence’), que a elaboração, a 
manutenção e o cumprimento de 
checklists atualizadas, em confor-
midade com a legislação em vi-
gor, constituem medidas impres-
cindíveis para garantir a existên-
cia de uma empresa eficaz e 
isenta de censura. 


