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RESUMO 

 

A presente investigação debruça-se sobre os direitos dos trabalhadores 

estrangeiros, tal como, sobre as dificuldades e entraves a que são sujeitos. 

A evidência empírica tem confirmado uma posição de vulnerabilidade dos 

trabalhadores estrangeiros, focando-se a presente investigação em questões como: como 

se caracteriza a imigração em Portugal? quais são os direitos que o trabalhador estrangeiro 

goza? como deve ser redigido o contrato de trabalho e quais as suas formalidades aquando 

da redação do mesmo e após a sua outorga? Qual a documentação que permite a entrada 

e permanência no país, importância de ser titular da mesma e possíveis consequências de 

não possuir tal documentação? O que se entende por trabalho não declarado? O que é a 

insegurança jurídico-laboral do trabalhador estrangeiro? 

O presente tema é regido por vários instrumentos, tanto de direito internacional 

como comunitário e internos, cujos se preocupam em reconhecer ao trabalhador 

estrangeiro um conjunto de direitos tendo em vista a proteção do mesmo. Estes direitos 

passam pelos direitos fundamentais como pelos direitos laborais e garantias do 

trabalhador dadas pelo CT e legislações em matéria de SHT.  

Face às constantes evoluções a nível socioeconómico verifica-se necessário 

harmonizar a legislação a estas mudanças facilitando o trabalhador estrangeiro a fazer 

valer os seus direitos garantindo a sua segurança jurídico-laboral e consequentemente 

boas condições de trabalho.  

 Embora que se verifique um progressivo aumento de interesse em estudar o tema, 

existindo já alguns estudos sobre o mesmo, constata-se que ainda existem muitos tópicos 

por investigar e desenvolver, tal como, outros pontos e aspetos para melhorar e legislar 

sobre esta matéria.  

 

 

 

Palavras-chave: Segurança Jurídica; Estrangeiros; Direitos Humanos; Segurança e 

Higiene no Trabalho; Direito do Trabalho. 



 

 
 

ABSTRACT 

 

The present investigation focuses on the rights of foreign workers, as well as on 

the difficulties and obstacles to which they are subject. 

Empirical evidence has confirmed a position of vulnerability of foreign workers, 

focusing the present investigation on questions such as: how is immigration in Portugal 

characterized? which are the rights of the foreign workers? How should the employment 

contract be redacted, and which bureaucracies should be respected? Which documents 

allow the entry and to stay in the country, the importance of holding one of those 

documents and possible consequences of not having such documentation? What is meant 

by undeclared work? What is the legal and labor insecurity of the foreign worker? 

The present subject is governed by several instruments, international, community 

and internal law, whose concern is to recognize foreign workers a set of rights in order to 

protect them. These rights include fundamental rights as well as labor rights and worker 

guarantees given by the portuguese labor code. 

In view of the constant socio-economic developments and changings, it is 

necessary to harmonize the legislation with these changes, helping the foreign workers to 

ensure their rights, guaranteeing their legal and labor security and as well good working 

conditions. 

 Although there is a progressive interest increase in studying the subject, and there 

are already some studies about it, it appears that there are still many topics to be 

investigated and developed, as well as other points and aspects to improve and legislate 

on this matter. 

 

 

 

 

Keywords: Legal Security; Foreign Citizens; Human Rights; Health and Safety at Work; 

Labor Law. 
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INTRODUÇÃO 
 

Portugal, conhecido como um país de emigração durante década de setenta, 

observou nos últimos anos uma alteração dos padrões migratórios, vendo-se agora como 

um país recetor e destino de atração para imigrantes.  

Atualmente, vivemos numa época marcada pelo incremento do fluxo migratório, 

diversidade cultural, relações interculturais e evolução do mercado de mão-de-obra 

internacional marcada por acentuadas alterações sociais, económicas e culturais, 

metamorfoseando uma sociedade homogénea numa sociedade diversificada 

socioculturalmente1. Este incremento impactou o país a vários níveis, dos quais o presente 

estudo se foca essencialmente nas políticas laborais e sociais. Os cidadãos estrangeiros 

trouxeram um leque de vantagens passando não só pelo seu contributo económico e 

importante papel para contrabalançar as contas do sistema de Segurança Social 

reforçando a sustentabilidade do Estado social e do mercado de trabalho, mas também 

pelo seu contributo para o enriquecimento cultural. Sucede que, este rápido aumento traz 

consigo algumas desvantagens a nível preparatório da sociedade, verificando-se assim a 

existência de stress social marcado por conflitos culturais, pela exclusão social das 

comunidades imigrantes, pela discriminação, racismo e xenofobia. 

O aumento do número de imigrantes originou uma necessidade de criar um 

enquadramento jurídico para o trabalhador estrangeiro de forma a preservar os seus 

direitos, tanto fundamentais, como laborais.  

Não obstante, que atualmente o tema da imigração e segurança jurídica, seja alvo 

de estudos e se verifique um aumento no interesse de investigação sobre o tema, não 

existe uma quantidade relevante de doutrina que se debruce sobre esta matéria, 

principalmente, no que toca relacionar a segurança jurídica do cidadão estrangeiro com a 

ciência da segurança e higiene no trabalho. Esta ausência de estudos e investigações que 

são caracterizadoras da realidade dos trabalhadores estrangeiros, focados na insegurança 

jurídica dos mesmos, foi um ponto fulcral para a decisão de escolha do tema da presente 

dissertação. 

 
1 No entanto, é de frisar que, desde 2020 se observou uma diminuição do número de imigrantes 

devido essencialmente à pandemia que se manifestou através de políticas de confinamento criando limites 
de mobilidade internacional de forma a interromper cadeias de contágio. 
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 Verifica-se a importância essencial da investigação para dar evidencias sobre 

quais direitos e deveres que devem ser assegurados aos trabalhadores estrangeiros de 

forma a garantir a sua segurança jurídico-laboral, tal como, averiguar se esses mesmos 

direitos estão a ser assegurados.  

Outro fator que evidencia a pertinência do tema é a dificuldade de prova de 

situações de insegurança jurídica devida a variadíssimos motivos (como por exemplo, 

não realização de queixas e denúncias devido a receio dos trabalhadores estrangeiros por 

represálias, ou até por falta de conhecimento dos seus direitos). 

É importante entender toda a envolvência de dificuldades ultrapassadas pelo 

cidadão estrangeiro ao sair do seu país e viver num país desconhecido, insere-se aqui, 

entre muitos aspetos, ser confrontado com preconceitos e estereótipos (ex: é visto como 

ameaça ao mercado de trabalho português e/ou um peso para a economia local, ou como 

individuo invasor), barreiras linguísticas (que dificultam a comunicação e integração), 

choques culturais. 

Como especial ponto do presente estudo, convém matizar a fragilidade emergente 

da relação laboral (desconhecimento da legislação, dos direitos e deveres, da cultura e 

costumes e dos mecanismos de proteção existentes), morosidade dos serviços públicos, 

em especial o SEF2, e questões de desigualdade e discriminação. O cidadão estrangeiro 

encontra-se numa posição vulnerável, vulnerabilidade esta, emergente dessas mesmas 

dificuldades. 

Face ao exposto, e sendo das principais missões da Segurança e Higiene no 

Trabalho, garantir o bem-estar do trabalhador a todos os níveis, com este estudo, 

pretende-se analisar a tutela do trabalhador estrangeiro, de forma a promover uma 

reflexão sobre uma melhor proteção do trabalhador estrangeiro em Portugal. 

 

A preparação da presente dissertação passou fundamentalmente pela pesquisa e 

revisão bibliográfica e análise doutrinal, jurisprudencial e normativa. Foi realizado um 

 
2 A lei 73/2021 de 12 de novembro aprova a restruturação do sistema português de controlo de 

fronteiras está a sofrer uma restruturação, sendo que, foi aprovada a extinção do SEF, tendo sido prorrogado 
o prazo de extinção até maio de 2022. Em matéria de segurança as funções foram atribuídas aos órgãos de 
polícia criminal, nomeadamente GNR, PSP e Polícia Judiciária. Em matéria administrativa tais funções 
passam a ser exercidas pela Agência Portuguesa para as Migrações e Asilo e pelo Instituto dos Registos e 
do Notariado, I.P. 



 

 

estudo recompilatório e critico sobre a legislação relativa ao tema com finalidade de 

aprofundar o tema em estudos futuros. 

Desta forma, o percurso passará em primeiro lugar por um enquadramento legal, 

que passa de uma forma sucinta pelas principais fontes nacionais e internacionais que 

regulam a tutela jurídica do estrangeiro e do trabalhador estrangeiro. O primeiro capítulo 

detém, seguidamente, um panorama conceitual começando por definir o que se entende 

por cidadão estrangeiro, tal como, fazer um apanhado de alguns conceitos que emergem 

neste domínio, como o de apátrida, imigrante/imigração, direito dos estrangeiros, 

condições de trabalho particularmente abusivas e angariação de mão de obra ilegal. 

Imediatamente segue-se por uma pequena abordagem sobra a imigração em Portugal. 

Este capítulo termina a espreitar na Lei n-º 23/2007, de 04 de julho cuja aprova o regime 

jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional (vulgo lei da imigração ou lei dos estrangeiros) com especial enfoque na 

obtenção de documentação para residência em Portugal em contexto laboral (ex: 

autorização de residência para exercício de atividade subordinada com visto de residência 

ou dispensa de visto, autorização de residência para atividade altamente qualificada ou de 

docência, entre outros). 

O segundo capítulo debruça-se sobre a tutela laboral do trabalhador estrangeiro 

começando por definir e delimitar a forma de redação do contrato de trabalho e 

burocracias conexas distinguindo o contrato de trabalho da prestação de serviços. Faz-se 

aqui uma abordagem geral da relação laboral do trabalhador estrangeiro passando pelas 

modalidades do contrato de trabalho, período experimental, organização do tempo de 

trabalho, nomeadamente, o período normal de trabalho e limites de duração do trabalho, 

e cessação do contrato de trabalho. Seguidamente enumera-se os principais direitos e 

garantias do trabalhador estrangeiro cujos serão debatidos da legislação especifica para a 

geral. 

O terceiro capítulo foca-se em algumas burocracias essências na vida do 

trabalhador estrangeiro, especialmente, a aquisição de NISS. 

Por fim, o quarto capítulo, aborda o trabalho não declarado e toda a problemática 

envolvente nas barreiras enfrentadas pelos trabalhadores estrangeiros. 
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Capítulo 1 – Enquadramento legal e conceitual da tutela do 

cidadão estrangeiro como trabalhador 
 

1.1  Enquadramento legal e normativo 
 

O enquadramento legal do tema abordado recai sobre fontes do direito 

internacional público, direito comunitário e direito interno.  

No que concerne o direito internacional privado, existe um conjunto de normas e 

instrumentos universais que visam proteger os Direitos Humanos. Os mais relevantes para 

o presente estudo são: 

a) A Declaração Universal dos Direitos Humanos, como “ideal comum a atingir por 

todos os povos e todas as nações, a fim de que todos os indivíduos e todos os 

órgãos da sociedade, tendo-a constantemente no espírito, se esforcem, pelo ensino 

e pela educação, por desenvolver o respeito desses direitos e liberdades e por 

promover, por medidas progressivas de ordem nacional e internacional, o seu 

reconhecimento e a sua aplicação universais e efetivos tanto entre as populações 

dos próprios Estados membros como entre as dos territórios colocados sob a sua 

jurisdição”.  

b) O Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos3; 

c) O Pacto Internacional Sobre os Direitos Civis e Políticos4; 

d) A Convenção n.º 143 da OIT referente às Migrações em Condições Abusivas e à 

Promoção da Igualdade de Oportunidades e de Tratamento dos Trabalhadores 

Migrantes5; 

e) Tratado de Amizade, Cooperação e Consulta entre Portugal e o Brasil6; 

 
3 Aprovado para ratificação pela Lei n.º 45/78, de 11 de julho, publicada no Diário da República, 

I Série A, n.º 157/78, cujo entrou em vigor a 31 de outubro de 1878 em Portugal. 
4 aprovado para ratificação pela Lei n.º 29/78, de 12 de junho, publicada no Diário da República, 

I Série A, n.º 133/78, cujo entrou em vigor a 15 de setembro de 1978 em Portugal. 
5 Aprovada para ratificação pela Lei n.º 52/78, de 25 de julho, e publicada no Diário da República, 

I Série, n.º 169, de 25 de julho de 1978. 
6 Aprovado para ratificação pela Resolução da Assembleia da República n.º 83/2000 e publicado 

no Diário da República, I Série A, n.º 287, de 14 de dezembro de 2000. 



 

 

f) Convenção europeia relativa ao Estatuto Jurídico do Trabalhador Migrante7; 

g) Protocolo sobre Emigração Temporária de Trabalhadores Cabo-Verdianos para 

Prestação de Trabalho em Portugal8. 

 

No que concerne o direito comunitário, existe também, um conjunto de normas e 

regulamentos importantíssimos para a temática em estudo, nomeadamente, aqueles que 

permitem a livre circulação de pessoas e bens fala-se aqui em especial no Tratado de 

Amsterdão de 1 de maio de 1999 e na Convenção de Genebra9.  

 

Por último, no que concerne o tema em estudo, o Direito interno recai sobre vários ramos 

de direito, tendo como objeto o estatuto jurídico dos estrangeiros, direitos e equiparação 

dos mesmos, sendo de extrema importância analisar os seguintes diplomas:  

a) Constituição da República Portuguesa; 

b) Código do Trabalho, com as devidas alterações; 

c) Lei 23/2007, de 4 de julho (vulgo lei dos estrangeiros) que aprova o regime 

jurídico da entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros no território 

nacional; 

d) Código Civil, com as devidas alterações; 

e) Lei 102/2009, 10 setembro que estabelece o regime jurídico da promoção de 

segurança e saúde no trabalho, tendo a última alteração sido introduzida pela Lei 

79/2019, de 2 de setembro; 

f) Lei 98/2009, de 4 de setembro que aprova o regulamento e regime de reparação 

de acidentes de trabalho e de doenças profissionais incluindo reabilitação e 

 
7 aprovada para ratificação pelo Decreto n.º 162/78, de 27 de dezembro, e publicada no Diário da 

República, I Série, n.º 296, de 27 de dezembro de 1978. 
8 aprovado pelo Decreto n.º 60/97 e publicado no Diário da República, I Série A, n.º 268, de 19 de 

novembro de 1997. 
9 Importa aqui também mencionar: 
• A Diretiva 2003/9/CE, de 27 de janeiro de 2003, cuja estabelece as normas mínimas de 

harmonização das condições de acolhimento de requerentes de asilo; 
• A Diretiva 2003/86/CE, de 22 de setembro de 2003, que consagra o direito ao 

reagrupamento familiar; 
• A Diretiva 2003/109/CE, de 25 de novembro de 2003, cuja recai sobre o estatuto jurídico 

do imigrante residente de longa duração; 
• A Diretiva 2000/43/CE, de 29 de junho de 2000 conjugada com a Diretiva 2000/78/CE, 

de 27 de novembro de 2000 cujas estabelecem em toda a UE um quadro jurídico geral com a finalidade de 
promover o combate à discriminação fundada em razão da origem racial e étnica, na religião ou convicções, 
na deficiência, na idade ou na orientação sexual. 
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reintegração profissionais, cuja sofreu uma alteração introduzida pela Lei 

83/2021, de 6 de dezembro; 

g) Lei 37/2006, de 9 de agosto que regula a livre circulação e residência dos cidadãos 

da união europeia e familiares em território nacional; 

h) Lei n.º 93/2017, de 23 de agosto que estabelece o regime jurídico da prevenção, 

da proibição e do combate à discriminação, em razão da origem racial e étnica, 

cor, nacionalidade, ascendência e território de origem; 

i) Código Penal com as devidas alterações; 

j) DL n.º 154/2003, de 15 de julho que regulamenta a aplicação do Tratado de 

Amizade, Cooperação e Consulta entre a República Portuguesa e a República 

Federativa do Brasil. 

 

 

1.2  Enquadramento conceptual  
 

Como ponto de partida importa, antes de mais, realizar um pequeno contexto 

histórico e apresentar aspetos da trajetória histórico-concetual no que concerne a evolução 

da tutela e definição de estrangeiro e direito dos estrangeiros, realizando, assim, algumas 

clarificações contextuais sobre temas conexos. 

Assim, o Direito dos Estrangeiros caracteriza-se por ser um conjunto de regras 

materiais que “dão aos estrangeiros um tratamento diferente (e menos favorável) do que 

é reservado aos nacionais. Trata-se de regras discriminatórias que estabelecem para as 

pessoas (singulares e coletivas) estrangeiras específicas incapacidades de gozo 

relativamente a certos direitos. Essas regras apenas se preocupam, pois, com a 

determinação dos direitos e faculdades de que os estrangeiros não gozam entre nós e não 

dos direitos e faculdades de que eles possam porventura usufruir por força da lei 

aplicável” (Machado, 1988, p. 19) 

O Direito dos Estrangeiros tem um carácter transdisciplinar e recai, assim sobre 

um conjunto normativo que visam definir a situação jurídica do estrangeiro regulando a 

capacidade de gozo dos seus direitos, tanto públicos como privados, debruçando-se por 

vários tamos do Direito Interno, Internacional e Comunitário. Insere-se no Direito dos 



 

 

Estrangeiros a delimitação das condições de entrada, permanência e afastamento de 

estrangeiros por períodos curtos, por motivos laborais, familiares ou asilo. 

 

Ao longo da história a figura do estrangeiro, tal como, a sua proteção, sofreu 

inúmeras transfigurações numa conjuntura política, social, cultural e histórica, estando o 

seu conceito numa constante formação.  Realizando uma regressão histórica, nas 

civilizações antigas, existia uma conotação negativa em relação ao estrangeiro que era 

considerado um sujeito sem direitos, um estranho ou um até um inimigo, pois da visão 

religiosa este era considerado como impuro, sem religião e que não era protegido pelos 

deuses, e por isso desprotegido pelas leis nacionais, e assim se manteve durante séculos. 

 

Nos finais do século XIX o estrangeiro deixa de ser visto como “o outro” e passa 

a pertencer ao campo sociológico, surgindo, o interesse em estudar a figura “estrangeiro” 

a nível antropológico, económico, social e psicológico Assim, ao longo dos anos foi 

alterada a tutela de estrangeiro e, consequentemente, foram criadas várias normas que 

introduziram e desenvolveram a integração e proteção do estrangeiro.  Com a criação das 

Nações Unidas e a adoção dos princípios da Carta da ONU, além da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem, entre outros instrumentos internacionais, finalmente foi 

abandonada, ao menos teoricamente, a ideia da exclusividade dos direitos humanos. 

Vivemos, desde 1945, um período de reconhecimento da sua universalidade e 

inclusividade. (Mbaya, 1997). 

 

Hoje em dia, existe uma coletânea de legislação, normas e programas que têm esse 

mesmo propósito. Tendo em consideração o aumento do fluxo migratório, verificou-se, 

em Portugal, a necessidade de criar uma política de integração coerente para os migrantes, 

promovendo assim a imagem internacional de Portugal como destino de migração.  

 

Constata-se a necessidade de edificar o bem comum, começando assim a existir 

uma responsabilidade imputada aos cidadãos, entidades empregadoras, governo e 

autarquias para acolher, proteger e integrar os estrangeiros.  
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Persiste a necessidade de reconhecer o trabalhador estrangeiro como pessoa e não 

apenas como um instrumento de trabalho, e consequentemente desconstruir os 

preconceitos criados até ao dia de hoje.  

Ora veja-se, a Declaração da Assembleia Geral das Nações Unidas sobre os 

Direitos Humanos dos Estrangeiros, no seu artigo 1º define estrangeiro como “Toda a 

pessoa que não é nacional do Estado no qual se encontra”, com o passar dos anos este 

conceito já teve significados diversificados, como por exemplo a expressão “estrangeiro” 

deriva do latim extranearius, e a sua tradução exata é “estranho, ou de fora”.  

 

Quando se fala em estrangeiro, é importante, ainda, fazer uma breve abordagem 

sobre: 

 1) os cidadãos nacionais de países integrantes do Espaço Económico Europeu 

(adiante designado por E.E.E),  

2) os cidadãos nacionais de países integrantes de acordos que consagrem a 

igualdade de tratamento com os cidadãos portugueses no que concerne o livre exercício 

de atividade profissional e,  

3) cidadãos nacionais de países terceiros e apátridas. 

 No que concerne o primeiro ponto, a Lei 37/20016, de 9 de agosto regula o 

exercício do direito de livre circulação e residência dos cidadãos da União Europeia e dos 

membros das suas famílias no território nacional10, estabelecendo a mesma que os 

nacionais de todos os países da UE gozam do direito de entrada, permanência e residência 

em Portugal, tal como, os seus familiares que os acompanham ou a eles se reúnam. 

Não só gozam os cidadãos nacionais de países integrantes da UE como também 

os nacionais do E.E.E. (ou seja, os países que se encontram na união europeia mais a 

Islândia, Liechtenstein e Noruega), Andorra e Suíça.11 Estes cidadãos possuem o direito 

à igualdade nos vários campos laborais, ou seja, de tratamento no recrutamento, no acesso 

à formação profissional, nas condições de trabalho, nas promoções, na remuneração, nas 

 
10 A Lei n.º 37/2006, de 9 de agosto, transpõe para a ordem jurídica interna a Directiva n.º 

2004/38/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 29 de Abril. 
11 O estrangeiro nacional dos países mencionados acima, tal como, os seus familiares, poderão 

permanecer em Portugal por um período superior a 3 meses devendo os mesmos, quando ultrapassarem 
esse período, solicitar o certificado de registo para cidadão da EU/EEE/Suíça. Até que seja ultrapassado 
esse período poderão permanecer em Portugal apenas com os seus documentos de identificação (passaporte 
ou bilhete de identidade).  



 

 

pensões complementares de reforma, de prestações sociais, direitos laborais, proteção no 

despedimento, encontrando-se protegido contra a discriminação. 

 O ponto 2, por sua vez, engloba todos os cidadãos que sejam nacionais de países 

aderentes a acordos que consagram a igualdade de tratamento e equiparação de direitos 

no contexto laboral. Neste grupo insere-se (para além dos países do E.E.E.) o Chipre, 

Eslováquia, Malta, Polónia, Turquia, Brasil, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe12. 

 Por fim, o terceiro ponto, refere-se a todos os nacionais de países terceiros e de 

países que não se enquadrem em nenhum dos outros pontos anteriores, incluindo também 

os apátridas13. Estes cidadãos não usufruem do princípio da igualdade no contexto de livre 

exercício de atividade profissional e estão sujeitos a outras burocracias tanto a nível de 

entrada e permanência no país como a nível laboral14. Estas burocracias iniciam na 

entrada e permanência do cidadão estrangeiro em Portugal15, começando pelo visto de 

entrada em território nacional (cujo poderá ser de escala aeroportuária, de curta duração, 

de estada temporária e para obtenção de autorização de residência), prorrogação de 

permanência (quando o cidadão estrangeiro pretenda permanecer no país por um período 

superior ao que solicitou inicialmente, podendo ser, mediante requerimento, prorrogada 

a sua permanência), autorizações de residência (temporária ou permanente). 16 

 

O cidadão que seja portador de autorização de residência possui um conjunto de 

direitos, tais como, o direito à educação e ensino, ao exercício de uma atividade 

profissional subordinada e/ou independente, à orientação profissional, ao acesso à saúde, 

ao acesso ao direito e aos tribunais, entre muitos outros. O número 2 do artigo 83º da Lei 

23/2007, de 4 de julho estabelece que “é garantida a aplicação das disposições que 

assegurem a igualdade de tratamento dos cidadãos estrangeiros, nomeadamente em 

matéria de segurança social, de benefícios fiscais, de filiação sindical, de reconhecimento 

 
12 BTE publicado na Série I do Diário da República de 08/05/99. 
13 O apátrida, é a pessoa que não seja considerada por qualquer Estado, segundo a sua legislação, 

como seu nacional, tendo como base o disposto no artigo 1.º da Convenção da ONU sobre o Estatuto dos 
Apátridas, de 1954. 

14 Por exemplo, formalidades no que concerne o contrato de trabalho, ou seja, não há aqui lugar 
ao princípio de livre forma, sendo exigido a redação por escrito do mesmo, tal como, diversas comunicações 
e formalidades cujas serão abordadas mais adiante. 

15 É de frisar que existem variadíssimos vistos e autorizações de residência, no entanto, dado o 
objeto de estudo apenas são abordados aqueles que estão relacionados com contexto laboral. 

16 O título de residência caracteriza-se por ser o documento emitido ao nacional de Estado terceiro 
com autorização de residência, de acordo com as regras e modelo uniforme em vigor no União Europeia. 
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de diplomas, certificados e outros títulos profissionais ou de acesso a bens e serviços à 

disposição do público, bem como a aplicação de disposições que lhes concedam direitos 

especiais”. 

 

IMIGRANTE 

O imigrante, caracteriza-se por ser a pessoa que sai do país onde possui a sua 

residência habitual e se fixa noutro país por um período superior a um ano. A imigração 

é “o processo o através do qual estrangeiros se deslocam para um país, a fim de aí se 

estabelecerem” (OIM, 2009, p. 33). 

MINORIA 

O conceito de minoria, mais do que um conceito estatístico, diz respeito a 

membros de uma sociedade que não se incluem no grupo cultural ou étnico dominante. 

Trata-se assim de um conceito sociológico que reflecte subalternidade em relação ao 

poder e ao prestígio sociais (MSST/DEEP, 2002, p. 270). 

TRABALHADOR 

O trabalhador, por sua vez, consiste na pessoa singular que se obriga a prestar 

serviço a um empregador mediante remuneração, já o empregador, é a pessoa singular ou 

coletiva que tem ao seu serviço um ou mais trabalhadores, ou que é responsável pelo 

estabelecimento ou empresa, ou então que tenha a competência para a contratação de 

trabalhadores quando se trate de organismos sem fins lucrativos. 

 

 

1.3  A imigração em Portugal  
 

Ao longo dos anos tem se observado um aumento de entrada de estrangeiros, “de 

2014 para 2015 verifica-se um aumento de +19,4% (passando-se de 6.655 vistos de 

residência atribuídos na rede consular portuguesa para 7.948 vistos); de 2015 para 2016 

há um reforço desse aumento, com variação de +30,2% entre anos (passando os vistos em 

2016 para 10.345); entre 2016 e 2017 a taxa de variação foi de +50,9%, passando o 

número de vistos de residência de 10.345 em 2016 para 15.608 em 2017 (número de 

vistos apenas comparável com o verificado em 2008, quando se contabilizaram 14.804); 



 

 

e entre 2018 e 2019 os vistos de residência têm uma subida ainda mais expressiva 

(+30,5% e +11,4%, respetivamente, em 2018 e 2019 face ao ano anterior), ultrapassando 

os 20 mil (20.375 em 2018 e 22.703 em 2019)” (OM, 2021).  

 

Em 2020, face à situação pandémica enfrentada e que ainda hoje enfrentamos 

(principalmente devido a restrições de mobilidade e encerramento de fronteiras) 

observou-se uma quebra no fluxo migratório e consequentemente, uma quebra no que 

concerne a atribuição de vistos de residência. 

A referida evolução não foi homogenia no que concerne o tipo de vistos de 

residência, ou seja, alguns tipos de visto foram alvos de um maior incremento em 

comparação com outros. A análise dos vistos de residência atribuídos nos postos 

consulares em 2019 e 2020 (tal como no relatório do ano anterior) mostra que as razões 

de entrada de estrangeiros no país estiveram principalmente associadas ao estudo, ao 

reagrupamento familiar e a reformados, já notada em intervalos temporais anteriores: em 

2019 estes três tipos de vistos representaram em conjunto 85,1% do total de vistos (46,6% 

de vistos para estudo, 14% de vistos para reformados e 24,5% de vistos para 

reagrupamento familiar), repetindo-se a tendência no ano de 2020, quando representaram 

88% do total de vistos (53,6% de vistos para estudo, 12,8% para reformados e 21,6% de 

vistos para reagrupamento familiar) (OM, 2021).  

 

No que concerne os vistos de residência para o desenvolvimento de atividade 

subordinada ou independente já não se observa um incremento tão significativo quanto 

aos outros “reforçando-se mais expressivamente em 2019 para 1.159 (+17,7% face ao 

ano anterior)” (OM, 2021). 

Observando o incremento de vistos de residência verifica-se face à nacionalidade 

dos cidadãos estrangeiros.  

Em 2018 e 2019, as nacionalidades que aumentaram mais na concessão de vistos 

de entrada foram a nepalesa (+85,8% em 2019 e tinha sido +31,5% em 2018), a guineense 

(+63,5% em 2019), a indiana (+58,2% em 2019) e a cabo-verdiana (+57,6% em 2019 e 

+88,3% em 2018). Por contraponto, os brasileiros perderam expressão na concessão de 

vistos de residência nos postos consulares no último ano (-21,1% em 2019, quando nos 
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anos anteriores tinham aumentado em +58,7% entre 2017 e 2018 e +119% entre 2016 e 

2017) (OM, 2021). 

 

No que concerne a permanência de estrangeiros em Portugal, o relatório estatístico 

anual em análise apresenta-nos os seguintes resultados “em 2019 e 2020 passam a residir 

em Portugal mais de meio milhão de cidadãos estrangeiros (em 2019 são 588.976 títulos 

de residência e 1.372 prorrogações de vistos de longa duração, e em 2020 passam a 

661.607 titulares de autorização de residência e 488 com prorrogação de visto de longa 

duração), ultrapassando amplamente o número de estrangeiros residentes do início desta 

década (436.822 em 2011” (OM, 2021). 

 

Percecionando agora a imigração no mercado de trabalho português reconhece-se 

o contributo dos cidadãos estrangeiros para a economia portuguesa, não apenas como 

contributo para combater o envelhecimento populacional, mas também para a 

sustentabilidade do sistema de segurança social como também “pela dependência que 

algumas atividades económicas do mercado de trabalho têm de trabalhadores imigrantes” 

(OM, 2021). 

 

Como se tem mostrado (Peixoto, 2008; Oliveira e Pires, 2010; Oliveira e Gomes, 

2014), nas últimas décadas em Portugal verifica-se uma segmentação do mercado de 

trabalho em função da nacionalidade dos trabalhadores, observando-se que os 

trabalhadores estrangeiros estão sobre representados em algumas atividades e setores 

económicos no país, em particular nos grupos profissionais menos qualificados, mais 

precários, mais expostos a instabilidade na relação laboral, com menores remunerações, 

e de maior incidência de sinistralidade laboral. (OM, 2021). 

 

Em Portugal verifica-se uma sobre representação de fluxos de imigração de 

motivação económica, ou seja, destinada a ocupar vagas no mercado de trabalho. Nas 

últimas décadas, tem-se observado a participação elevada dos imigrantes residentes no 

mercado de trabalho português, refletindo também a abundante procura de trabalho 

imigrante na economia nacional, em especial para trabalhos precários, mal pagos, mais 



 

 

arriscados e de alguns setores como construção civil, hotelaria e restauração, e serviço 

doméstico (Peixoto, 2008: 20-21; Oliveira e Pires, 2010: 107-111). 

 

O relatório estatístico anual em análise faz uma categorização dos grupos 

profissionais dividindo-os em 9, ou seja, no grupo 1 inserem-se os representantes do 

poder legislativo e de órgãos executivos, dirigentes e gestores executivos; no grupo 2 os 

especialistas das atividades intelectuais e cientificas; no grupo 3 os técnicos e profissões 

de nível intermédio, no grupo 4 o pessoal administrativo; no grupo 5 os trabalhadores dos 

serviços pessoais, de proteção e de segurança e vendedores; no grupo 6 os agricultores e 

trabalhadores qualificados da agricultura, pesca e floresta; no grupo 7 os trabalhadores 

qualificados da indústria, construção e artífices; no grupo 8 os operadores de instalações 

e máquinas e trabalhadores da montagem; e, por fim, no grupo 9 os trabalhadores não 

qualificados. 

Em 2019, entre os 210.583 trabalhadores por conta de outrem, estrangeiros 

registados nos Quadros de Pessoal, as dez nacionalidades estrangeiras numericamente 

mais representadas correspondiam a: em primeiro os brasileiros (69.387 trabalhadores), 

seguido dos cabo verdianos (15.475), em terceiro os ucranianos (15.068 trabalhadores), 

em quarto os indianos (que duplicam os seus trabalhadores registados nos quadros de 

pessoal, de 6.887 em 2018 para 12.724 em 2019), em quinto os nepaleses (9.398 

trabalhadores por conta de outrem em 2019, embora não constem das dez nacionalidades 

numericamente mais representadas nos residentes estrangeiros, subindo de 7.467 

trabalhadores em 2018), em sexto os angolanos (8.770), em sétimo os romenos (8.036 

trabalhadores, mostrando perdas de posição nas nacionalidades estrangeiras mais 

representadas nos quadros de pessoal das empresas e com diminuição do número absoluto 

de trabalhadores), em oitavo os nacionais da Guiné- Bissau (7.129), em nono os espanhóis 

(6.741) e, em décimo, os chineses (5.067) (OM, 2021).  

 

Os trabalhadores nacionais da Guiné-Bissau (57,4%), do Nepal (55,8%), de Cabo Verde 

(48,7%), da Índia (49,8%), da Ucrânia (32,5%) e da Roménia (30,6%) continuam a ser os 

que estão mais associados ao grupo profissional 9, dos trabalhadores não qualificados 

(OM, 2021). 
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Figura 1- Gráfico referente às percentagens de trabalhadores inseridos no Grupo Profissional 9 de acordo 

com a sua nacionalidade 

Considerando a distribuição dos trabalhadores por conta de outrem registados nos 

Quadros de Pessoal por principais atividades económicas, também se identificam 

algumas diferenças relevantes entre os trabalhadores portugueses e estrangeiros. A 

maioria dos trabalhadores estrangeiros encontra-se associada a atividades económicas de 

alojamentos, restauração e similares (21,4% dos trabalhadores estrangeiros em 2018, e 

21,2% em 2019, representando +13pp que o observado nos trabalhadores portugueses) e 

atividades económicas administrativas e dos serviços de apoio (21,2% em 2018 e 21,5% 

em 2019, representando +12pp que o observado nos trabalhadores portugueses). 

 

De 2011 para 2019, as maiores taxas de variação verificam-se nas atividades da 

agricultura e pecuária (+155% de trabalhadores estrangeiros, quando o crescimento dos 

trabalhadores portugueses foi de +21,4% (OM, 2021). 

 

É importante ter em atenção que a inserção dos trabalhadores estrangeiros no 

mercado português não está propriamente relacionada com as suas qualificações e níveis 

de habilitação estando maioritariamente inseridos em setores de trabalho abaixo das suas 

qualificações e consequentemente menos atraentes do mercado português, os quais 

possuem condições de trabalho mais duras, tal como, níveis elevados de insegurança. 

25,4

48,7

31,8

57,4

32,5 30,6

49,8
55,8

7,5

19

0
10
20
30
40
50
60
70

Gráfico referente às percentagens de trabalhadores 
inseridos no Grupo Profissional 9 de acordo com a sua 

nacionalidade

Grupo Profissional 9



 

 

 

Mantendo-se uma maior prevalência de situações de sobrequalificação de 

trabalhadores estrangeiros no mercado de trabalho que a verificada entre trabalhadores 

portugueses; persistem desequilíbrios nas remunerações base médias quando comparados 

os trabalhadores estrangeiros aos trabalhadores portugueses, observando-se que os 

trabalhadores estrangeiros continuam a ter remunerações globalmente mais baixas que o 

total de trabalhadores do país (OM, 2021). 

 

De acordo com o relatório anual de estatísticas (2021), no que concerne a 

trabalhadores com habilitações de nível superior (mais precisamente, licenciatura, 

mestrado ou doutoramento), verifica-se que existem mais trabalhadores estrangeiros, por 

comparação aos trabalhadores portugueses, a não usufruir as suas habilitações superiores 

nas funções que exercem no mercado de trabalho português. 

 

A segmentação de mercado marca essencialmente o mercado secundário, uma vez 

que, o acesso a este “apresenta como principais atributos um estatuto jurídico precário 

(habitualmente temporário ou ilegal); recrutamento baseado nas origens étnicas e não em 

qualificações (dadas as vulnerabilidades associadas àquela condição); ocupação de 

tarefas pontuais, sem perspetivas de mobilidade; uma função disciplinadora da força de 

trabalho local (forçando a redução dos salários gerais)” (MSST/DEEP, 2002, p. 61). 

 

 

1.4  Lei n.º 23/2007, de 4 julho - Regime jurídico de entrada, 

permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional 
 

A lei n.º 23/2007, de 4 de julho (vulgo Lei dos Estrangeiros ou Lei da Imigração) 

veio aprovar o regime jurídico de entrada, permanência, saída e afastamento de 

estrangeiros do território nacional. Ao longo dos anos esta lei tem vindo a sofrer algumas 

alterações, sendo a versão mais recente a nona alteração introduzida pelo DL n.º 14/2021, 

de 12 de fevereiro.  
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A presente lei veio harmonizar a legislação às novas realidades económico-

sociais, apresentando uma elevada densidade normativa, uma vez que, transpor para a 

nossa ordem jurídica um conjunto de diretivas da União Europeia17. 

Consolidou, ainda, quatro atos comunitários, nomeadamente, a decisão quadro, 

do Conselho, de 28 de novembro de 2002, relativa ao reforço do quadro penal para a 

prevenção do auxílio à entrada, ao trânsito e à residência irregulares; a Diretiva 

2001/40/CE, do Conselho, de 28 de maio, relativa ao reconhecimento mútuo de decisões 

de afastamento de nacionais de países terceiros; a Diretiva 2001/51/CE, do Conselho, de 

28 de junho, que completa as disposições do artigo 26.º da Convenção de Aplicação do 

Acordo de Schengen, de 14 de junho de 1985; e a Diretiva 2002/90/CE, do Conselho, de 

28 de novembro, relativa à definição do auxílio à entrada, ao trânsito e à residência 

irregulares. 

 
17As principais diretivas transpostas são: a Diretiva 2003/86/CE, do Conselho, de 22 de setembro, 

relativa ao direito ao reagrupamento familiar; a Diretiva 2003/110/CE, do Conselho, de 25 de novembro, 
relativa ao apoio em caso de trânsito para efeitos de afastamento por via aérea; a Diretiva 2003/109/CE, do 
Conselho, de 25 de novembro, relativa ao estatuto dos nacionais de países terceiros residentes de longa 
duração; a Diretiva 2004/81/CE, do Conselho, de 29 de abril, relativa ao título de residência concedido aos 
nacionais de países terceiros que sejam vítimas do tráfico de seres humanos ou objeto de uma ação de 
auxílio à imigração ilegal e que cooperem com as autoridades competentes; a Diretiva 2004/82/CE, do 
Conselho, de 29 de abril, relativa à obrigação de comunicação de dados dos passageiros pelas 
transportadoras; a Diretiva 2004/114/CE, do Conselho, de 13 de dezembro, relativa às condições de 
admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de estudos, de intercâmbio de estudantes, de formação 
não remunerada ou de voluntariado; a Diretiva 2005/71/CE, do Conselho, de 12 de outubro, relativa a um 
procedimento específico de admissão de nacionais de países terceiros para efeitos de investigação 
científica; a Diretiva 2008/115/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativa a 
normas e procedimentos comuns nos Estados membros para o regresso de nacionais de países terceiros em 
situação irregular; a Diretiva 2009/50/CE, do Conselho, de 25 de maio, relativa às condições de entrada e 
de residência de nacionais de países terceiros para efeitos de emprego altamente qualificado; a Diretiva 
2009/52/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de junho, que estabelece normas mínimas sobre 
sanções e medidas contra empregadores de nacionais de países terceiros em situação irregular; a Diretiva 
2011/51/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio, que altera a Diretiva 2003/109/CE, do 
Conselho, de modo a alargar o seu âmbito de aplicação aos beneficiários de proteção internacional; a 
Diretiva 2011/98/UE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 13 de dezembro, relativa a um 
procedimento de pedido único de concessão de uma autorização única para os nacionais de países terceiros 
residirem e trabalharem no território de um Estado membro e a um conjunto de direitos para os 
trabalhadores de países terceiros que residem legalmente num Estado membro; a Diretiva 2014/36/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 26 de fevereiro de 2014, relativa às condições de entrada e de 
permanência de nacionais de Estados terceiros para efeitos de trabalho sazonal; a Diretiva 2014/66/UE, do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 15 de maio de 2014, relativa às condições de entrada e residência 
de nacionais de Estados terceiros no quadro de transferências dentro das empresas; e a Diretiva (UE) 
2016/801, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 11 de maio de 2016, relativa às condições de entrada 
e de residência de nacionais de Estados terceiros para efeitos de investigação, de estudos, de formação, de 
voluntariado, de programas de intercâmbio de estudantes, de projetos educativos e de colocação au pair. 



 

 

O Decreto Regulamentar n.º 84/2007, de 5 de novembro, por sua vez, regulamenta 

a Lei n.º 23/2007 de 4 de julho, que aprova o regime jurídico de entrada, permanência, 

saída e afastamento de cidadãos estrangeiros de território nacional. 

 

 

1.4.1 Vistos e Autorizações de Residência 

 

Para o presente estudo importa fazer uma abordagem sobre os tipos de visto e 

autorizações de residência existentes e a forma de obtenção dos mesmos.  

O estrangeiro para entrar em Portugal deve ser portador de um documento de 

viagem válido e visto válido concedido em razão da finalidade de deslocação. O cidadão 

que possua título de residência, prorrogação de permanência ou cartão de identidade (crf 

art. 87 n.º 2) ou aquele que beneficie de isenção de aquisição do mesmo nos termos de 

convenções internacionais de que Portugal seja parte, encontram-se isentos da 

obrigatoriedade de obtenção de visto.  

 

No que concerne os tipos de visto que podem ser concedidos no estrangeiro junto 

das embaixadas ou postos consulares, o artigo 45º da Lei 102/2017 de 28 de agosto 

enumera os seguintes vistos: visto de escala aeroportuária; visto de curta duração; visto 

de estada temporária: e visto para obtenção de autorização de residência – visto de 

residência.  

O visto de escala aeroportuária é aquele que permite o estrangeiro, quando utilize 

uma ligação internacional, a passagem por um aeroporto de um Estado (crf. art. 49º da 

Lei 23/2007, de 4 de julho, devendo a o pedido de concessão do mesmo ser acompanhado 

de cópia do título de transporte para o país de destino final e prova de que se encontra 

habilitado com o correspondente visto de entrada em Portugal, quando exigido. 

O visto de curta duração caracteriza-se por ser aquele que permite a entrada o 

estrangeiro em território portuguesa por um período até um ano, não justificando os 

motivos de obtenção a concessão de um visto com uma duração maior. É frequentemente 

utilizado para fins de turismo ou acompanhamento de familiar que seja portador de visto 

de estada temporária. Dentro deste tipo de vistos o artigo 51º-A prevê uma outra 
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modalidade – visto de curta duração para trabalho sazonal por período igual ou inferior a 

90 dias. 

O visto de estada temporária permite o estrangeiro entrar e sair de Portugal pelo 

período inferior a um ano, em situações especificas. O artigo 54º da lei em análise 

enumera as seguintes situações: 

a) Tratamento médico em estabelecimentos de saúde oficiais ou oficialmente 

reconhecidos; 

b) Transferência de cidadãos nacionais de Estados partes na Organização 

Mundial de Comércio, no contexto da prestação de serviços ou da 

realização de formação profissional em território português; 

c) Exercício em território nacional de uma atividade profissional 

independente; 

d) Exercício em território nacional de uma atividade de investigação 

científica em centros de investigação, de uma atividade docente num 

estabelecimento de ensino superior ou de uma atividade altamente 

qualificada durante um período de tempo inferior a um ano; 

e) Exercício em território nacional de uma atividade desportiva amadora, 

certificada pela respetiva federação, desde que o clube ou associação 

desportiva se responsabilize pelo alojamento e cuidados de saúde; 

f) Permanecer em território nacional por períodos superiores a três meses, 

em casos excecionais, devidamente fundamentados, designadamente para 

frequência de programa de estudo em estabelecimento de ensino, 

intercâmbio de estudantes, estágio profissional não remunerado ou 

voluntariado, de duração igual ou inferior a um ano, ou para efeitos de 

cumprimento dos compromissos internacionais no âmbito da Organização 

Mundial de Comércio e dos decorrentes de convenções e acordos 

internacionais de que Portugal seja Parte, em sede de liberdade de 

prestação de serviços; 

g) Acompanhamento de familiar sujeito a tratamento médico nos termos da 

alínea a); 

h) Trabalho sazonal por período superior a 90 dias; 



 

 

i) Frequência de curso em estabelecimento de ensino ou de formação 

profissional. 

O visto adquirido para fins de exercício de uma atividade profissional de caráter 

temporário terá a mesma validade da duração do contrato de trabalho. O legislador 

consagra nos artigos 55º e 56º da lei em análise duas modalidades e condições de visto de 

estada temporária – no âmbito de transferência de trabalhadores e para trabalho sazonal 

por período superior a 90 dias.  

 

O estrangeiro que seja portador de visto de curta duração ou de estada temporária 

para trabalho sazonal pode entrar e permanecer em Portugal, e exercer atividade laboral 

que se encontre especificada no visto, sendo-lhes assegurado o princípio de “igualdade 

de tratamento em relação aos trabalhadores nacionais nos termos do n.º 2 do art. 83º, bem 

como no que respeita aos direitos laborais decorrentes da lei ou da contratação coletiva, 

incluindo ao pagamento de remunerações em atraso, aos serviços de aconselhamento 

sobre trabalho sazonal e ao ensino e formação profissional” (crf. o n.º 2 do art. 56º-D da 

Lei n.º 23/2007, de 4 de julho). 

 

O visto de residência por sua vez visa permitir o estrangeiro a entrar em território 

português com o intuito de pedir a autorização de residência. Conforme disposto no n.º 

do artigo 58º pode o estrangeiro entrar em território português habilitando-o a permanecer 

em Portugal até um período de 4 meses. O visto de residência pode ser atribuído para o 

exercício de atividade profissional subordinada ou independente ou imigrantes 

empreendedores; para atividade docente, altamente qualificada ou cultural; para atividade 

altamente qualificada exercida por trabalhador subordinado; para investigação, estudo, 

intercâmbio de estudantes de ensino secundário, estágio e voluntariado; e, ainda, para 

reagrupamento familiar.  

O visto de residência para exercício de atividade profissional subordinada depende 

da existência de oportunidade de emprego, devendo o estrangeiro, aquando da sua 

solicitação, possuir um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho e possuir 

competências adequadas para o exercício da atividade laboral, devendo ter consigo, uma 

manifestação de interesse da entidade empregadora. 
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A permanência dos cidadãos que possuam algum dos vistos acima mencionado 

poderá ser prorrogada nas condições e limitações ao abrigo da legislação aplicável, como 

por exemplo, o visto de estada temporário só pode ser prorrogado quando o estrangeiro 

possua um contrato de trabalho nos termos da lei e estiver abrangido pelo SNS ou possuir 

seguro de saúde (crf. art. 71º da lei em análise).  Esta prorrogação possui limites máximos, 

estabelecendo o artigo 72º os seguintes prazos: 

a) Até cinco dias, se o interessado for titular de um visto de trânsito; 

b) Até 60 dias, se o interessado for titular de um visto especial; 

c) Até 90 dias, se o interessado for titular de um visto de residência; 

d) Até 90 dias, prorrogáveis por um igual período, se o interessado for titular de 

um visto de curta duração ou tiver sido admitido no País sem exigência de visto; 

e) Até um ano, se o interessado for titular de um visto de estada temporária. 

 

Estes limites podem ser excedidos na pendência de pedido de autorização de 

residência, bem como em casos devidamente fundamentados. 

  

No que concerne os tipos de autorização e residência18 a legislação divide a 

mesma em dois grandes tipos: a autorização de residência temporária e a autorização de 

residência permanente. 

A autorização de residência é o documento que é emitido sob forma de um título 

de residência permitindo aos estrangeiros residir em Portugal durante um certo período 

de tempo ou por tempo.  Este título de residência oferece ao estrangeiro um documento 

de identificação que permitirá o mesmo comprovar sua qualidade como residente legal 

em Portugal.  

A autorização de residência temporária é aquela possibilita ao cidadão estrangeiro 

residir no território português durante um certo período de tempo, possuindo como 

principais características: 

a) Por norma, a autorização de residência é válida pelo prazo de um ano, 

a contar da data da emissão do título de residência; 

b) É possível renovar a AR temporária por períodos sucessivos de 2 anos; 

 
18 A autorização de residência permite o estrangeiro residir em Portugal durante um certo período 

de tempo ou por tempo indeterminado. 



 

 

c) O cidadão deve renovar o título de residência sempre que se verifique 

uma ou mais alterações dos elementos de identificação nele registado. 

A AR permanente, por sua vez, permite os estrangeiros residir em território 

português por tempo indeterminado não possuindo limite de validade, mas devendo ser 

renovado de cinco em cinco anos ou quando se verifique necessário devido a alterações 

de dados de identificação pessoal, por exemplo.  

 

O estrangeiro que pretende que lhe seja concedida autorização de residência deve 

ter em consideração as condições e requisitos mencionados pelo artigo 88º da lei em 

análise, “mediante manifestação de interesse apresentada através do sítio do SEF na 

Internet ou diretamente numa das suas delegações regionais, é dispensado o requisito 

previsto na alínea a) do n.º 1 do artigo 77.º, desde que o cidadão estrangeiro, além das 

demais condições gerais previstas naquela disposição, preencha as seguintes condições: 

a) Possua um contrato de trabalho ou promessa de contrato de trabalho ou tenha 

uma relação laboral comprovada por sindicato, por representante de comunidades 

migrantes com assento no Conselho para as Migrações ou pela Autoridade para as 

Condições do Trabalho; 

b) Tenha entrado legalmente em território nacional; 

c) Esteja inscrito na segurança social, salvo os casos em que o documento 

apresentado nos termos da alínea a) seja uma promessa de contrato de trabalho.”  

Devendo esta concessão ser comunicada ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, 

através de meios eletrónicos, à ACT, ou na secretaria geracional (tratando-se se regiões 

autónomas), de forma que estas entidades “possam fiscalizar o cumprimento de todas as 

obrigações legais da entidade patronal para com o titular da autorização de residência, 

bem como à administração fiscal e aos serviços competentes da segurança social” (crf. 

n.º 4 do art. 88º da Lei n.º 23/2007, de 4 de julho). 

 

 

1.4.2 Dificuldades sentidas pelo estrangeiro por não se encontrar legalmente em 

TN, não ser titular de documentação válida, visto ou autorização de 

residência 
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O Facto de o trabalhador estrangeiro mudar de país já por si só acarreta um vasto 

leque de dificuldades e desafios, podemos falar aqui, em solidão associada à falta de 

amigos e distância dos entes queridos, as diferenças e costumes culturais, ao custo de 

vida, a língua, a integração, preconceitos e estereótipos, entre outros. O estrangeiro ao 

não possuir a devida “documentação” está exposto a variadas dificuldades tais como por 

exemplo: 

a. Estar ilegal no país; 

b. Se já se encontra no país, mas está ilegal caso queira viajar poderá ter 

dificuldades para voltar a entrar no país; 

c. Ser detido pelas autoridades de imigração num centro de detenção; 

d. Pode não conseguir trazer os familiares para o país – o que nos referimos 

a reagrupamento familiar; 

e. Dificuldade em conseguir um trabalho legal; 

f. Ausência de inscrição na Segurança Social: não contribui, logo, não tem 

direito à reforma e a outros apoios; 

g. Impossibilidade de declarar o IRS; 

h. Limitação substancial na utilização dos serviços do SNS; 

i. Impossibilidade de abertura de conta bancária, o que dificulta a vida 

quotidiana, ser contratado por uma empresa e impossibilita a adesão de 

empréstimos e financiamentos; 

j. Dificuldade em encontrar alojamento; 

k. Não consegue adquirir o NIF nem associar uma morada fiscal. 

 

Tendo em consideração algumas das dificuldades que foram nomeadas acima, é 

possível constatar que a aquisição da documentação válida (ex: visto ou título de 

residência) é fundamental para o estrangeiro poder usufruir de um conjunto de direitos e 

deveres. A falta destes documentos implica, assim, um acréscimo de dificuldade no dia a 

dia do imigrante, expondo-o a inúmeras situações vulneráveis, tais como ser deportado 

para o país de origem, ou ser usado em trabalhos ilegais que não são devidamente 

remunerados, não possuir as devidas condições de trabalho ou ser obrigado a viver em 

condições desumanas. 



 

 

É importante destacar ainda que ser possuidor desta documentação fomenta uma 

proteção para o imigrante, pois assegura os seus direitos, tal como, a liberdade de circular 

pelo país e poder praticar todos os atos da vida quotidiana. O facto de haver documentação 

permite a estes cidadãos inscreverem-se na segurança social adquirindo um NISS 

podendo proceder aos descontos e usufruírem de direitos e benefícios. Poderão junto da 

Autoridade Tributaria adquirir o NIF o que permite trabalhar por conta de outrem ou abrir 

atividade como trabalhador independente, facilita a procura de emprego, permitindo 

também ao cidadão estrangeiro poder desenvolver o seu próprio negócio.  

A documentação válida permite ainda um acesso mais privilegiado ao Sistema 

Nacional de Saúde, podendo o mesmo solicitar um número de utente. A documentação 

pode ainda facilitar o cidadão estrangeiro a adquirir um alojamento e junto da freguesia 

de residência solicitar o comprovativo de morada (tudo documentos que são solicitados 

aquando da contratação laboral).  

Em suma, o cidadão ao possuir a documentação válida pode usufruir de vários 

direitos e benefícios, falamos aqui em serviços de saúde, educação, habitação social, 

benefícios da Segurança Social, direito a votar, trazer um familiar, livre circulação, 

inscrição no IEFP, equiparação de direitos, entre muitos outros. 

 

Ao abrigo do despacho n.º 12870-C/2021 de 31 de dezembro19 e no âmbito do 

Covid-19, o cidadão estrangeiro que possua a manifestação de interesse ou recibo 

comprovativo de pedido emitido pelas plataformas de registo em isso no SEF poderá, 

fazendo-se acompanhar de um desses documentos, realizar um conjunto de atos junto dos 

serviços públicos, tais como, obter o número de utente, aceder ao Serviço Nacional de 

Saúde ou a outros direitos de assistência à saúde, obter o NISS, aceder às prestações 

sociais de apoio (inclusive abono de família), celebrar contratos de arrendamento, 

celebrar contratos de trabalho, abrir contas bancárias, contratar serviços públicos 

essenciais, entre outros. 

  

 

 
19 Alargamento do âmbito do Despacho n.º 3863-B/2020 de 27 de março, do Despacho n.º 

10944/2020 de 8 de novembro e do Despacho n.º 4473-A/2021 de 30 de abril – vem, no âmbito do Covid-
19, determinar que a gestão dos atendimentos e agendamentos seja realizada de forma a garantir 
inequivocamente os direitos de todos os cidadãos estrangeiros que tenham processos pendentes no SEF. 



 

28 
 

Capítulo 2 - A tutela laboral do trabalhador estrangeiro 
 

A tutela laboral do trabalhador estrangeiro tem vindo a sofrer algumas alterações 

ao longo das últimas décadas. O ordenamento português oferece um forte sistema de 

tutela, porém, não tem sido colocado em prática, tornando-se pouco eficaz. 

Observando cronologicamente as principais normas, a legislação pioneira a 

considerar os interesses do trabalhador estrangeiro, principalmente, no que concerne à 

equiparação de direitos e deveres é a Constituição de 1911.  

 

A constituição atual consagra no seu artigo 15º a proteção dos trabalhadores 

estrangeiros. Precedeu-se o DL n.º 97/77, de 19 de março, cujo regulou a tutela laboral 

do trabalho de estrangeiros que surgiu como forma de adequar as disposições legais 

existentes até àquela altura. A lei n.º 20/98, de 12 de maio surgiu num contexto de adesão 

à Comunidade Económica Europeia que devido a inúmeras alterações socioeconómicas 

e normativas, se constatou necessário adaptar a legislação interna à nova realidade vivida.  

 

O DL n.º 244/98, de 8 de agosto introduziu o regime de entrada, permanência, 

saída e afastamento do território português e simplificou, entre muitas coisas, o regime 

de residência e obtenção de documentação, albergando, mutuamente as normas discutidas 

e aprovadas na Comunidade. Este DL veio a ser revogado pela Lei n.º 23/2007, de 4 de 

julho e devidas alterações dando uma especial atenção ao trabalhador estrangeiro, sendo 

a mesma a atual lei que regula o regime jurídico de entrada, permanência, saída e 

afastamento de estrangeiros do território nacional. O Código do Trabalho, revogou 

regimes anteriores, sendo de momento, a legislação que regula a tutela labora do 

trabalhador estrangeiro – trouxe consigo algumas alterações focadas no bem-estar e 

segurança do trabalhador. 

 

 

1.4.3 Igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro ou apátrida 

 



 

 

O Sistema jurídico português acolhe o princípio da igualdade, nomeadamente, da 

igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro ou apátrida. No artigo 4º do Código 

do Trabalho podemos observar este princípio dizendo-nos o mesmo que “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 

atividade profissional subordinada em território português goza dos mesmos direitos e 

está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade portuguesa”.  

 

 

1.4.4 Definição e formação do contrato de trabalho / Comunicações 

 

O contrato de trabalho, ao abrigo do artigo 11º do Código do Trabalho, 

caracteriza-se por ser aquele pelo qual uma pessoa singular20, se obriga, mediante 

retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas no âmbito da organização 

e sob a autoridade destas. Quando o aludido artigo se refere a “outras pessoas” 

entendemos que o empregador poderá assumir uma forma singular, como também, uma 

forma plural, ou seja, poderá existir aqui mais do que um empregador. O trabalhador, por 

sua vez, apenas poderá assumir uma forma singular, pois a sua relação laboral é 

estritamente intuito personae, uma vez que, o contrato de trabalho será personalizado, 

existindo apenas, um individuo a outorgar na qualidade de trabalhador. “A personalidade, 

característica do contrato de trabalho, prende-se com a tutela inter partes essencial para 

a realização do escopo contratual” (Paula Quintas, 2018, p. 32) 

 

O contrato de trabalho é, antes de tudo, um contrato nominado e típico, uma vez 

que, a lei reconhece a sua categoria e estabelece o seu regime legal no Código do Trabalho 

e legislação complementar (Leitão, 2010, p. 118). 

Sob o contrato de trabalho recai o princípio da liberdade de forma, ou seja, o 

mesmo não depende da observância de forma legal, salvo quando a lei o determine, não 

estando sujeito a uma determinada exteriorização da declaração negocial. 

 
20 trabalhador, ao abrigo do artigo 101º do CT 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. O 
contrato de trabalho celebrado entre o trabalhador e uma pluralidade de empregadores deverá ser redigido e conter para além das 
identificações das partes, as suas assinaturas, domicílio ou sede, identificação da atividade do trabalhador e local de trabalho (e todos 
os demais conteúdos legalmente exigidos) devem ainda indicar o empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres 
e no exercício dos direitos emergentes do contrato de trabalho.   
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A nossa legislação laboral apenas exige a redação dos contratos de trabalho em 

determinadas situações, como por exemplo, tratando-se de contrato de trabalho a termo 

certo, a termo incerto, intermitente, a tempo parcial e de teletrabalho, bem como os 

contratos de trabalho temporário (a termo ou por tempo indeterminado), contrato de 

trabalho em comissão de serviço, ou havendo pluralidade de empregadores.  

 

No que concerne o trabalhador estrangeiro, verifica-se necessária a redação de 

contrato de trabalho quando o mesmo não seja proveniente de país membro de Espaço 

Económico Europeu ou de outro Estado que consagre a igualdade de tratamento de 

cidadão nacional em matéria de livre exercício de atividade profissional. Quando o 

mesmo seja proveniente de país membro de Espaço Económico Europeu ou de outro 

Estado que consagre a igualdade de tratamento de cidadão nacional em matéria de livre 

exercício de atividade profissional já não se verifica necessária a redação do contrato de 

trabalho, tal como, as demais formalidades (como por exemplo as comunicações à ACT). 

 

Verificando-se necessária a redação, aquando da formação do contrato de trabalho 

o profissional que elabore o mesmo deverá ter em consideração algumas formalidades, 

nomeadamente, as que constam no artigo 5º do Código do Trabalho. Ou seja, ao redigir 

o contrato de trabalho deve-se assegurar que o mesmo contém: 

a) A identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes; 

b) A referência ao visto de trabalho ou ao título de autorização de residência 

ou permanência do trabalhador em território português; 

c) A atividade do empregador; 

d) A atividade contratada e retribuição do trabalhador; 

e) O local e período normal de trabalho; 

f) O valor, periodicidade e forma de pagamento da retribuição; 

g) As datas da celebração do contrato e do início da prestação de atividade; 

h) E, a identificação e domicílio da pessoa ou pessoas beneficiárias de pensão 

em caso de morte resultante de acidente de trabalho ou doença 

profissional. 

 



 

 

Ao contrato de trabalho deve o empregador anexar os documentos comprovativos 

do cumprimento das obrigações legais relativas à entrada e à permanência ou residência 

do cidadão estrangeiro ou apátrida em Portugal. Aos restantes exemplares o empregador 

deverá anexar cópias desses mesmos documentos comprovativos. Diz-se “exemplares” 

pois o contrato deverá ser redigido em duplicado de forma que cada uma das partes fique 

com um exemplar na sua posse21. 

 

A entidade empregadora, após ser celebrado e assinado o contrato de trabalho, 

deve comunicar ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela 

área laboral essa mesma celebração antes do trabalhador iniciar a execução do trabalho, 

tal como, a sua cessação nos 15 dias posteriores. Esta comunicação é feita à Autoridade 

para as Condições de Trabalho (adiante designada por ACT) através de formulário 

eletrónico que se encontra no site da ACT, devendo a entidade empregadora aceder à sua 

área efetuado a autenticação na mesma com o seu número de identificação fiscal (NIF) 

ou número de pessoal coletiva (NIPC) e palavra-chave. Quando a mesma aceder à sua 

área poderá preencher o formulário com o auxílio dos dados constantes no contrato de 

trabalho, no documento de identificação do trabalhador e nos documentos de entrada e 

permanência no país (falamos aqui no visto, manifestação de interesse junto do SEF ou 

autorização de residência do trabalhador). A aludida comunicação não tem qualquer custo 

para as partes.  

 

Para além de comunicar à ACT a entidade empregadora deverá também 

comunicar a admissão do novo trabalhador à Segurança Social nas vinte e quatro horas 

anteriores ao início de produção de efeitos do contrato de trabalho. Após a entidade 

empregadora comunicar a admissão do trabalhador por via online no serviço Segurança 

Social Direta o mesmo deverá entregar uma declaração ao trabalhador ou cópia da 

comunicação de declaração de admissão, onde conste o respetivo NISS, NIF e a data da 

admissão do trabalhador.  

 

 
21 Havendo pluralidade de empregadores será entregue um exemplar a cada empregador e outro 

exemplar ao trabalhador. 
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1.4.5 Distinção entre Contrato de Trabalho e Prestação de Serviços  

 

Enquanto, que no contrato de trabalho se observa a existência de subordinação 

jurídica, na prestação de serviços observamos a falta dela. Ora vejamos, tendo em conta 

o artigo 1154º do CC, o contrato de prestação de serviços, considera-se “aquele em que 

uma das partes se obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual 

ou manual, com ou sem retribuição”. 

O contrato de prestação de serviços apresenta um conjunto de características tipo, 

tais como: 

a) O prestador da atividade pode ser uma pessoa singular ou uma pessoa 

coletiva; 

b) O beneficiário da atividade é o próprio prestador da atividade; 

c) O contrato tanto pode ser oneroso como gratuito; 

d) A atividade é desempenhada de modo autónomo, ou seja, em regra o 

prestador da atividade exercerá a sua atividade nas horas que mais lhe 

convenham, do modo que considere mais adequado, em local – muitas 

vezes – por si escolhido, sem o “dever de prestar” contas a não ser a si 

próprio; 

e) O desempenho da atividade visa atingir certo e determinado resultado pelo 

que, em regra, também a retribuição é “à peça” ou “à tarefa”; 

f) Caracteristicamente a atividade é uma atividade independente, recaindo 

sobre o prestador da atividade todas as obrigações perante a Autoridade 

Tributária e Segurança Social; 

g) Caracteristicamente o prestador de atividade celebra e mantém, em 

simultâneo, vários contratos de prestação de serviços com contraentes 

distintos. 

 

Ao deparar com a dificuldade de distinção entre o contrato de trabalho e o contrato 

de prestação de serviços pode-se sempre recorrer à presunção de contrato de trabalho, ou 

seja, sempre que se verificar duas das seguintes características presume-se a existência de 

subordinação jurídica e consequentemente o regime de contrato de trabalho: 



 

 

a) atividade seja realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele 

determinado;  

b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao 

beneficiário da atividade; 

c) O prestador de atividade 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 atividade, como contrapartida da mesma; 

e) O prestador de atividade desempenhe funções de direção ou chefia na 

estrutura orgânica da empresa. 

 

O legislador, de forma a prevenir a fraude no que concerne o contrato de trabalho, 

estabeleceu uma presunção de laboralidade regulada pelo artigo 12º, do CT, que de acordo 

Paula Quintas, esta presunção é “pensada para as relações laborais encapotadas, com 

recurso, v.g., ao virtual recibo verde” (Paula Quintas, 2018, p. 27). 

 

Efetivamente, a nossa doutrina e jurisprudência foram lançando mão de dois 

métodos: o tipológico e o indiciário. Através do método tipológico procura-se descobrir 

qual a vontade das partes na relação jurídica, tendo em conta, nomeadamente, o método 

de direção da atividade e a integração na estrutura empresarial. Através do método 

indiciário procuram-se indícios negociais da existência de contrato de trabalho. (Mendes, 

2015, p. 28) 

 

 

1.4.6 Modalidades de contratação: a termo certo e incerto 

 

O Contrato de trabalho a termo certo, como primeira modalidade a abordar, 

caracteriza-se por aquele em que é definido a data do seu término, devendo ser utilizado 

para satisfazer as necessidades temporárias da empresa. “O artigo 140º, n.º 1, do CT, 

apresenta uma cláusula geral de admissibilidade, exemplificada no ponto 2, nada 
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impedindo, portanto, o acatamento de uma necessidade temporária não legalmente 

prevista, desde que respeite o disposto no n.º 1.” (Paula Quintas, 2018). 22 

 

A duração deste tipo de contrato não pode ser superior a dois anos, e não pode ser 

inferior a 6 meses, salvo nas seguintes situações: 

a. Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou 

que, por qualquer motivo, se encontre temporariamente impedido de 

trabalhar; 

b. Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao 

qual esteja pendente em juízo ação de apreciação da licitude de 

despedimento; 

c. Substituição direta ou indireta 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. Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção 

apresente irregularidades decorrentes da natureza estrutural do respetivo 

mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima; 

 
22 Ao abrigo do artigo 140º do CT, este tipo de contrato apenas terá lugar caso se verificar uma das 

seguintes situações: 
a. Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se 

encontre temporariamente impedido de trabalhar; 
b. Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo 

ação de apreciação da licitude de despedimento; 
c. Substituição direta ou indireta 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. Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades 

decorrentes da natureza estrutural do respetivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima; 
f. Acréscimo excecional de atividade da empresa; 
g. Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não 

duradouro; 
h. Execução de obra, projeto ou outra atividade definida e temporária, incluindo a execução, 

direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, 
em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respetivos projetos ou outra atividade 
complementar de controlo e acompanhamento; 

i. Lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início do funcionamento de 
empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 250 trabalhadores, nos dois anos 
posteriores a qualquer um desses factos; 

j. b) Contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração. 



 

 

f. Acréscimo excecional de atividade da empresa; 

g. Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado 

precisamente definido e não duradouro; 

 

No que concerne a renovação deste tipo de contrato, as partes podem acordar que 

o mesmo não fica sujeito a renovação. Caso, não o estipulem nem exista uma declaração 

de qualquer das partes que o faça cessar, o contrato renova-se no final do termo, por igual 

período caso não seja fixado outro período pelas partes.  

O empregador deve comunicar, no prazo de cinco dias úteis, à entidade com 

competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres (CITE), o 

motivo da não renovação de contrato de trabalho a termo sempre que estiver em causa 

uma trabalhadora grávida, puérpera ou lactante (art. 144º, n.º 3, do CT) (Paula Quintas, 

2018, p. 57). 

 

O presente contrato está dependente de forma legal, ou seja, deverá ser redigido 

por escrito devendo conter para além dos elementos mencionados anteriormente, as 

seguintes informações, a indicação do termo estipulado e do respetivo motivo 

justificativo; e as datas de celebração do contrato e, sendo a termo certo, da respetiva 

cessação. A comunicação da caducidade deste tipo de contrato também está sujeita a 

forma escrita “sendo esta formalidade ad substantiam, cuja violação implica a ineficácia 

da comunicação (por aplicação do disposto no art. 220º, CC)” (Paula Quintas, 2018, p. 

58). 

 

O Contrato de trabalho a termo incerto, também tem como objetivo suprir as 

necessidades temporárias da empresa, contudo, não existe aqui uma data de término 

definida na altura de assinatura do mesmo. A duração do contrato vai sempre depender 

do caso específico em questão, ou seja, do tempo necessário para que determinada tarefa 

seja concluída, contudo, não poderá ser superior a 4 anos. 

O contrato de trabalho a termo incerto deverá ser redigido por escrito e conter os 

seguintes elementos, para além dos já mencionados, a indicação do termo estipulado e do 

respetivo motivo justificativo e data de celebração do contrato. 
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Este tipo de contrato apenas terá lugar se se verificar uma das seguintes situações 

previstas no artigo 140º do CT23.  

Assim, serão convertidos todos os contratos que violem os pressupostos de 

admissibilidade, previstos no n.º 1, bem como, a contratação fora dos casos previstos no 

nº 3, ambos do art. 140º do CT (art.147º, nº 4, do CT) (Paula Quintas, 2018, p. 59) 

 

Contrato de trabalho de muita curta duração 

Este é o tipo de contrato mais curto e que é utilizado em situações muito próprias, 

tais como atividade agrícola sazonal ou na realização de algum evento turístico, por 

exemplo. Não é obrigatório existir mesmo um contrato escrito, salvo disposições legais 

em contrário, no entanto, a empresa é sempre obrigada a comunicar a realização do 

mesmo à Segurança Social. 

O presente contrato não pode ser superior a 35 dias e, apesar de ser possível 

celebrar outros contratos entre o mesmo colaborador e a mesma empresa, a duração total 

destes não pode exceder os 70 dias de trabalho do ano civil. 

 

 

1.4.7 Período experimental 

 

Ao abrigo do artigo 111º do Código do Trabalho, o período experimental 

corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes 

apreciam o interesse na sua manutenção. Repare-se, no contrato de trabalho por tempo 

 
23 Nas seguintes situações:  
a. Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se 

encontre temporariamente impedido de trabalhar; 
b. Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo 

ação de apreciação da licitude de despedimento; 
c. Substituição direta ou indireta de trabalhador em situação de licença sem retribuição; 
d. Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades 

decorrentes da natureza estrutural do respetivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima; 
e. Acréscimo excecional de atividade da empresa; 
f. Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não 

duradouro; 
g. Execução de obra, projeto ou outra atividade definida e temporária, incluindo a execução, 

direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, 
em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respetivos projetos ou outra atividade 
complementar de controlo e acompanhamento. 



 

 

indeterminado, o período experimental tem a seguinte duração (conforme disposto no art. 

112º do CT): 

a. 90 dias para a generalidade dos trabalhadores; 

b. 180 dias para trabalhadores que:  

1. Exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de 

responsabilidade ou que pressuponham uma especial qualificação; 

2.  Desempenhem funções de confiança;  

3. Estejam à procura de primeiro emprego e desempregados de longa 

duração 

c. 240 dias para trabalhador que exerça cargo de direção ou quadro superior. 

 

Verificando-se a modalidade de 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. 

 

O período experimental é contado a partir do momento em que inicia a execução 

da prestação de trabalho do trabalhador, compreendendo neste período a ação de 

formação determinada pelo empregador, na parte em que não exceda metade da duração 

daquele período. Já, quando o trabalhador falta, esteja de licença, dispensa ou suspensão 

do contrato não são contabilizados esses períodos. 

 

 

1.4.8 Organização do Tempo de Trabalho 

 

O Tempo de trabalho, caracteriza-se por ser o período em que o trabalhador está 

a desempenhar a atividade laboral ou permanece adstrito à realização da prestação, bem 

como as interrupções e os intervalos descritos no número 2 do artigo 197º do CT. 

Ao abrigo do n.º 2 do Artigo 197º “consideram-se compreendidos no tempo de 

trabalho: 



 

38 
 

a) As interrupções de trabalho como tal consideradas em IRCT, regulamento 

interno de empresa ou resultante de uso da empresa; 

b) As interrupções ocasionais do período de trabalho diário, quer as inerentes à 

satisfação de necessidades pessoais inadiáveis do trabalhador quer as resultantes do 

consentimento do empregador; 

c) As interrupções de trabalho por motivos técnicos, nomeadamente limpeza, 

manutenção ou afinação de equipamentos, mudança de programa de produção, carga ou 

descarga de mercadorias, falta de matéria-prima ou energia, ou fatores climatéricos que 

afetem a atividade da empresa, ou por motivos económicos, designadamente quebra de 

encomendas; 

d) Intervalos de refeição em que o trabalhador tenha de permanecer no espaço 

habitual de trabalho ou próximo dele, adstrito à realização da prestação, para poder ser 

chamado a prestar trabalho normal em caso de necessidade; 

e) As interrupções ou pausas nos períodos de trabalho impostas por normas 

especiais de segurança e saúde no trabalho”. 

 

Quando se fala em tempo de trabalho, é essencial, compreender o conceito de 

período normal de trabalho, ou seja, este período, de acordo com o artigo 198º CT é 

aquele cujo trabalhador se obriga a prestar, medido em número de horas por dia e por 

semana. “O período normal de trabalho é fixado de acordo com o período de 

funcionamento da empresa ou estabelecimento da empresa ou estabelecimento do 

empregador. O período de funcionamento é o período de tempo diário durante o qual o 

estabelecimento pode exercer a sua atividade (art. 201º, nº 1), período este que pode ou 

não coincidir com o período normal de trabalho.” (Mendes, 2015). 

 

Não obstante, é importante reter que, a duração do período de trabalho tem um 

limite. O legislador para proteger o bem-estar físico e psicológico do trabalhador 

estabeleceu limites máximos de período normal de trabalho. Analisando o artigo 203º 

do CT, constatamos que, salvo disposição legal em contrário, o período normal de 

trabalho não excede as oitos horas por dia e quarenta e oito horas por semana. 

Porém, existe um conjunto de exceções. Caso o trabalhador preste o seu trabalho 

apenas e exclusivamente em dias de descanso semanal da generalidade dos trabalhadores 



 

 

da empresa pode haver um aumento de até quatro horas diárias, sem prejuízo do disposto 

em IRCT aplicável. Ao período normal de trabalho podem ainda ser acrescentados 15 

minutos de tolerância quando se trate de transações, operações ou atividades a terminar 

na hora estabelecida para o termo do período normal de trabalho diário.  

 

Adverte-se, ainda, que o período normal de trabalho deve ser interrompido por um 

intervalo de descanso não inferior a 1h e não superior a 2h, de forma que, o trabalhador 

não ultrapasse as 5h de trabalho consecutivo ou 6h caso o período de trabalhado seja de 

10h. Se houver intervenção por instrumento de regulamentação coletiva, a duração do 

intervalo poderá sofrer qualquer tipo de alterações, podendo ser inferior ou superior. Esta 

interrupção vem permitir uma redução da acumulação de nível de cansaço do trabalhador 

permitindo ao mesmo uma maior concentração e redução de probabilidade de incorrer no 

risco de sofrer um acidente de trabalho. Ou seja, “trata-se de uma matéria de grande 

suscetibilidade, face aos múltiplos interesses em causa, desde o da defesa da segurança e 

saúde dos trabalhadores e de conciliação da vida familiar, aos das variadas motivações 

setoriais e empresariais” (DGEEP, Flexibilidade e segurança no mercado de trabalho 

português, 2006, p. 34). 

 

É através do horário de trabalho que se determinam as horas de início e de termo 

do período normal de trabalho diário e dos intervalos de descanso diários e semanal (crf. 

art. 200, nº 1) (Mendes, 2015, p. 147). O empregador24 deve, assim, delinear um horário 

de trabalho dentro dos limites da lei, incluindo, os limites máximos de duração do 

período de trabalho, como vimos anteriormente. Ao delinear o mesmo, o empregador 

deve, ainda, ter em atenção: 

a) As exigências de proteção da segurança e saúde dos trabalhadores; 

b) A facilitação da conciliação da vida profissional e familiar do trabalhador; 

c) A facilitação ao trabalhador a frequência de curso escolar, bem como de 

formação técnica ou profissional. 

 

 
24 O horário de trabalho é elaborado pelo empregador ao abrigo do seu poder de direção. (Mendes, 

2015, p. 147) 
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Há que ter em atenção que o mapa de horário de trabalho deve ser afixado pelo 

empregador no local de trabalho de forma visível.  

O horário pode ser acordado com cada um dos trabalhadores ou pode ser fixado 

através de regulamento interno de empresa (caso em que o horário de trabalho não é 

acordado individualmente com cada um dos trabalhadores). Em alterações ao horário de 

trabalho devem ser precedidas de consulta aos trabalhadores envolvidos e à comissão de 

trabalhadores ou, na sua falta, à comissão sindical ou intersindical ou aos delegados 

sindicais e devem ser afixadas na empresa com a antecedência de sete dias (pequena, 

média ou grande empresa) ou três dias (microempresa) relativamente ao início da sua 

aplicação (art. 217º, nº 2), exceto se se tratar de uma alteração ao horário de curta duração. 

(Mendes, 2015). 

 

Férias 

O trabalhador tem direito, em cada ano civil, a um período de férias retribuídas, 

que se vence em 1 de janeiro. Esse período consiste no período anual de férias que os 

trabalhadores têm direito cujo tem a duração mínima de 22 dias úteis. 

Quando o trabalhador se estreia numa empresa, o período de férias é menor. Tem 

direito a dois dias úteis por cada mês de trabalho efetivo até um máximo de 20 dias úteis 

(um eventual período de baixa por doença não conta), mas apenas ao fim de seis meses 

completos de trabalho. Portanto, tendo começado a trabalhar no início de fevereiro, sem 

interrupções, pode ter férias a partir do começo de agosto. 

 

As férias destinam-se a permitir ao trabalhador uma recuperação mais profunda 

do desgaste provocado por um longo período de trabalho. Por outro lado, concede-lhe 

libertação laboral e autodisponibilidade por algum tempo (artigo 234º n.º 4 do Código do 

Trabalho). (Paula Quintas, 2018, p. 75). 

 

É essencial que o trabalhador usufrua de um período seguido de dias de descanso 

de forma a poder recuperar do desgaste físico e mental causado pelo desenvolvimento do 

seu trabalho podendo o trabalhador recarregar as energias e retornar ao seu trabalho com 

uma melhor disposição e ânimo. Este período de descanso não só é benéfico para o 

trabalhador pois evita o esgotamento, a ocorrência de acidentes de trabalho e permite o 



 

 

melhoramento de saúde e bem-estar geral do trabalhador, bem como, o aumento de 

produtividade do mesmo, como também apresenta fatores positivos para a entidade 

empregadora, pois o trabalhador ao estar a melhorar a sua qualidade de vida potencia 

automaticamente o aumento da sua produtividade apresentando maiores e melhores 

resultados, pois as férias permitem que o trabalhador ative o seu lado criativo.  

 

Uma questão bastante relevante neste contexto é se o trabalhador pode renunciar 

o direito a férias e solicitar que seja remunerado por esses dias. Respondendo a essa 

questão poderá se dizer que 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. Porém, se o trabalhador tiver direito a um período de férias superior 

a 20 dias úteis, poderá o mesmo renunciar os dias que excedam, sem redução da 

retribuição e do subsídio relativos ao período de férias vencido, que cumulam com a 

retribuição do trabalho prestado nesses dias. 

 

 

1.4.9 Cessação do contrato de trabalho  

 

O vínculo laboral, como qualquer outro, pode cessar pela intervenção de diversas 

causas ou factos extintivos (Martins, 2012, p. 18). Ou seja, a cessação do contrato de 

trabalho determina a cessação da relação laboral-contratual existente até ao momento 

entre o trabalhador e o empregador.  

Recorda-se que “enquanto estabilidade do emprego se referia a conceitos em torno 

da duração do emprego, o termo segurança (ou insegurança) se refere à forma como o 

emprego é terminado. Ou seja, o conceito de segurança procura distinguir as situações de 

fim de trabalho motivadas por despedimentos versus as situações voluntárias de rescisão” 

(DGEEP, Flexibilidade e segurança no mercado de trabalho português, 2006, p. 105).  

O legislador protege tanto o trabalhador como o empregador nos termos e 

condições de cessação da relação laboral. A cessação do contrato de trabalho está sujeita 

a uma disciplina específica, neste sentido, o artigo 340º do CT prevê um leque de 

modalidades de fazer cessar o contrato de trabalho, tais são: 

a) Caducidade (art. 343º e ss do CT); 
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b) Revogação (art. 349º e ss do CT e 405º do CC); 

c) Despedimento por facto imputável ao trabalhador (art. 351º e ss do CT); 

d) Despedimento coletivo (art. 359º e ss do CT); 

e) Despedimento por extinção do posto de trabalho (art. 367º e ss do CT); 

f) Despedimento por inadaptação (art. 373º e ss do CT); 

g) Resolução pelo trabalhador (394º e ss do CT); 

h) Denúncia pelo trabalhador (400º e ss do CT). 

 

No regime da cessação do contrato de trabalho entrecruzam-se diversos interesses, 

que se polarizam em tordo do empregador, do trabalhador e da coletividade Tais 

interesses estão subjacentes a princípios de sinal oposto que inspiram a regulamentação 

da matéria: o princípio da liberdade de desvinculação, o princípio da estabilidade ou da 

segurança no emprego e o princípio da iniciativa económica privada (Martins, 2012, p. 

15). 

A proteção do trabalhador no momento da cessação do vínculo laboral, proteção 

esta contra o despedimento ilícito e arbitrário, é essencial para a estabilidade do emprego 

e segurança jurico-laboral. De acordo com Pedro Furtado Martins para o trabalhador “a 

cessação do contrato de trabalho representa a perda de um emprego, o mesmo é dizer de 

uma garantia de vida e de subsistência, já que na esmagadora maioria das situações é 

através do trabalho para outrem que as pessoas auferem os meios necessários de sustento 

e ao da respetiva família” (Martins, 2012, p. 15).  

 

A cessação do contrato de trabalho encontra-se regulada pelos artigos 338º e 

seguintes do Código de Trabalho e não pode ser afastada por IRCT. Ainda assim, o IRCT 

poderá regular os critérios de definição da indemnização, os prazos de procedimento e de 

aviso prévio e os valores das indemnizações (ou seja, aqui o IRCT não pode afastar o 

direito à indemnização, por exemplo, mas pode definir quais os seus critérios). 

O empregador, pela sua iniciativa, pode cessar o contrato de trabalho através das 

seguintes modalidades: caducidade, despedimento por facto imputável ao trabalhador, 

despedimento coletivo, despedimento por extinção do posto de trabalho, despedimento 

por inadaptação. 



 

 

O trabalhador, por sua vez, pode cessar o contrato de trabalho por caducidade, 

resolução e denúncia. 

 

Da cessação do contrato de trabalho ocorrem obrigações legais a serem cumpridas 

por parte das partes (trabalhador e empregador). Estas obrigações traduzem-se em: 

a) O empregador deve saldar os créditos do trabalhador, quer esses créditos 

sejam diretamente decorrentes da cessação do contrato de trabalho (ex: 

compensação ou indemnização) quer esses créditos sejam salários, 

subsídio de férias, Natal, férias não gozadas, entre outros; 

b) O empregador tem o dever de entregar ao trabalhador um certificado de 

trabalho, assim como outros documentos destinados a fins oficiais (artigo 

341º do CT); 

c) O trabalhador tem o dever de devolver os instrumentos de trabalho ao 

empregador assim como quaisquer outros objetos pertencentes a este, sob 

pena de incorrer em responsabilidade civil pelos danos causados. 

 

Voltando às modalidades de cessação do contrato de trabalho e foca-se 

essencialmente nas primeiras três modalidades, iniciando com a primeira modalidade – 

caducidade do contrato de trabalho – o artigo 343º do CT refere que o contrato de 

caduca nos termos gerais por uma das seguintes causas:  

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. 

 

Na sua fisionomia típica, a extinção resultante da caducidade dá-se 

automaticamente, por força da própria lei, independentemente da vontade das partes 

(Martins, 2012, pp. 41-42). 

O contrato de trabalho a termo certo, como já visto acima, caduca no final do prazo 

estipulado, ou da sua renovação, desde que o empregador ou o trabalhador comunique 

por escrito à outra parte a sua vontade de o fazer cessar, respetivamente, 15 ou 8 dias 

antes de o prazo expirar. 
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Verificando-se o caso de caducidade de contrato a termo certo resultante de 

declaração do empregador, o trabalhador tem direito a receber uma compensação 

correspondente a 18 dias de retribuição base acrescida de diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade. Porém, tratando-se de situação em que haja lugar a fração de 

ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente. 

O contrato de trabalho a termo incerto, por sua vez, caduca quando o empregador 

prevê a ocorrência do termo e comunica a cessação do contrato 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. 

 

Analisando a segunda modalidade – revogação do contrato de trabalho – o 

empregador e o trabalhador podem determinar aqui a cessação do contrato de trabalho 

mediante acordo entre eles. Este acordo de revogação deve ser celebrado por escrito 

devendo ser entregue um exemplar a cada uma das partes. A redação do presente acordo 

deve respeitar determinadas formalidades, nomeadamente, deve constar do mesmo “a 

indicação expressa da data de celebração do acordo assim como a data de início da 

produção dos respetivos efeitos (art. 349º, nº 2 e 3)” (Mendes, 2015, p. 288).  

O trabalhador, no caso de se arrepender do ato de revogação, pode no prazo de 7 

dias a contar da data da assinatura do acordo de revogação manifestar o seu interesse em 

anular essa mesma revogação, ou seja, “pode unilateralmente revogar o acordo de 

revogação que havia celebrado com o empregador com vista à cessação da relação 

jurídico-contratual, salvo se o acordo de revogação, devidamente datado, tiver sido objeto 

de reconhecimento presencial de assinaturas (art. 350º, nº 1 e 4º)” (Mendes, 2015, p. 289).  

 

O despedimento por facto imputável do trabalhador, por sua vez, é da 

iniciativa do empregador tendo como base motivos de carácter subjetivo associados ao 

incumprimento de deveres do trabalhador. Nesta modalidade, tem que se constituir justa 

causa de despedimento ao verificar-se um comportamento culposo do trabalhador que, 

pela sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a 

subsistência da relação de trabalho existente entre o trabalhador e o empregador. 

Ao abrigo do artigo 351º constituem 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 

afeto; 

e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa; 

f) Falsas declarações relativas à justificação de faltas; 

g) Faltas não justificadas ao trabalho que determinem diretamente prejuízos 

ou riscos graves para a empresa, ou cujo número atinja, em cada ano civil, 

5 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; 

k) Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisão judicial ou 

administrativa; 

l) Reduções anormais de produtividade. 

 

O despedimento com justa causa é precedido do respetivo procedimento 

disciplinar (Mendes, 2015, p. 292). Verificando-se lugar à constituição de justa causa de 

despedimento, o empregador deve comunicar, por escrito, ao trabalhador a intenção de 

proceder ao seu despedimento, juntando nota de culpa com a discrição “circunstanciada 

dos factos que lhe são imputados” (crf. 353º do CT).25 O trabalhador, após receber a 

comunicação dispõe de um prazo de 10 dias úteis para poder consultar o processo e 

responder à aludida nota de culpa. O trabalhador possui sempre o direito de ser ouvido e 

 
25 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 respetiva. 
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esclarecer os elementos que considera relevantes e “juntar documentos a solicitar as 

diligências probatórias que se mostrem pertinentes para o esclarecimento da verdade” 

(crf. art. 355º, n.º 1 do CT). 

 

 

1.5  Direitos e deveres das partes / Garantias do Trabalhador ao abrigo 

do Código do Trabalho 
 

O trabalhador estrangeiro ou apátrida que esteja autorizado a exercer uma 

atividade profissional subordinada em território português goza dos mesmos direitos e 

está sujeito aos mesmos deveres do trabalhador com nacionalidade portuguesa. É 

importante frisar que não só está o trabalhador adstrito a direitos e deveres como também 

ao empregador, devendo aqui as partes, desde o início da relação laboral, respeitar e 

cumprir os direitos e deveres de cada uma, proporcionando, desta forma, uma relação de 

confiança recíproca entre as mesmas. Fala-se aqui no princípio da boa-fé, isto é, ao abrigo 

do nº 1 do artigo 126º do CT devem as partes proceder de boa-fé no exercício dos seus 

direitos e no cumprimento das respetivas obrigações. 

 

O princípio geral da boa-fé vincula as partes quer no momento pré-contratual, 

aquando da formação da vontade negocial, quer após a celebração do contrato de trabalho 

e no decurso deste (Mendes, 2015, p. 76). 

 

De acordo com o artigo 127º do Código do Trabalho, o empregador, para além 

de proporcionar boas condições de trabalho ao trabalhador, deverá: 

a) Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade, afastando 

quaisquer atos que possam afetar a dignidade do trabalhador, que sejam 

discriminatórios, lesivos, intimidatórios, hostis ou humilhantes para o 

trabalhador, nomeadamente assédio; 

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 atividade 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 proteção da 

segurança e saúde do trabalhador, devendo indemnizá-lo dos prejuízos 

resultantes de acidentes de trabalho; 

h) Adotar, no que se refere a segurança e saúde no trabalho, as medidas que 

decorram de lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho; 

i) Fornecer ao trabalhador a informação e a formação adequadas à prevenção 

de riscos de acidente ou doença; 

j) Manter atualizado, 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. 

k) Adotar códigos de boa conduta para a prevenção e combate ao assédio no 

trabalho, sempre que a empresa tenha sete ou mais trabalhadores; 

l) Instaurar procedimento disciplinar sempre que tiver conhecimento de 

alegadas situações de assédio no trabalho. 

 

O empregador deverá, ainda, informar o trabalhador sobre questões 

indispensáveis para o desenvolvimento da atividade do mesmo e aspetos de especial 

importância acerca do seu contrato de trabalho, devendo ainda informar o trabalhador de 

quaisquer alterações que sejam efetuadas no que concerne o seu contrato e a sua atividade 

laboral, conforme dispõe o artigo 106º conjugado com o 109º, ambos do CT.  

Esta informação deverá ser executada por escrito devendo o empregador assinar 

o documento que contenta essa mesma informação ou informações. Para além das 

informações mencionadas no artigo 106º e seguintes do CT, a lei 102/2009, de 10 de 
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setembro, nomeadamente, no seu artigo 19º enumera as seguintes informações essenciais 

ao trabalhador:  

a) “Os riscos para a segurança e saúde, bem como as medidas de proteção e de 

prevenção e a forma como se aplicam, quer em relação à atividade desenvolvida quer em 

relação à empresa, estabelecimento ou serviço; 

b) Sobre a avaliação dos riscos para a segurança e a saúde no trabalho, incluindo 

os respeitantes aos grupos de trabalhadores sujeitos a riscos especiais; 

c) As medidas de segurança e saúde antes de serem postas em prática ou, logo que 

possível, em caso de aplicação urgente das mesmas; 

As medidas e as instruções a adotar em caso de perigo grave e iminente; 

d) As medidas de emergência e primeiros socorros, de evacuação de trabalhadores 

e de combate a incêndios, bem como os trabalhadores ou serviços encarregues de as pôr 

em prática; 

e) O equipamento de proteção que seja necessário utilizar; 

f) Sobre a lista anual dos acidentes de trabalho mortais e dos que ocasionem 

incapacidade para o trabalho superior a três dias úteis, elaborada até ao termo do prazo 

para entrega do relatório único relativo à informação sobre a atividade social da empresa; 

g) informações técnicas objeto de registo e aos dados médicos coletivos, não 

individualizados, assim como às informações técnicas provenientes de serviços de 

inspeção e outros organismos competentes no domínio da segurança e da saúde no 

trabalho”. 

 

O trabalhador, por sua vez, deve, ao abrigo do artigo 128º da lei em análise: 

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; 

b) Comparecer ao serviço com assiduidade e pontualidade; 

c) Realizar o trabalho com zelo e diligência; 

d) Participar de modo diligente em ações 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 atos tendentes à melhoria da produtividade da 

empresa”. 

 

Constitui dever do trabalhador participar de modo diligente em ações de formação 

profissional que lhe sejam proporcionadas pelo empregador, nos termos da alínea d) do 

artigo 128º. Trata-se pois, de reforçar como dever o regime de formação, consubstanciado 

em termos gerais nos artigos 130º e ss. (Mendes, 2015, p. 77). 

Ora veja-se, os deveres do empregador correspondem automaticamente aos 

direitos do trabalhador. Porém, existem direitos e deveres que são mútuos, falamos aqui, 

no respeito e o trato com urbanidade perante o outro e o dever de respeitar as regras de 

segurança e higiene no trabalho. 

O legislador confere ao trabalhador mais direitos, nomeadamente, o direito à 

igualdade no acesso ao emprego, o direito à não discriminação, o direito à integridade 

física e o direito à privacidade. 

 

O artigo 129º prevê, ainda, um conjunto de garantias do trabalhador cujas 

proíbem o empregador de: 

a) “Se opor, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, 

bem como despedi-lo, aplicar-lhe outra sanção, ou tratá-lo 

desfavoravelmente por causa desse exercício; 

b) Obstar injustificadamente à prestação efetiva de trabalho; 

c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que atue no sentido de influir 

desfavoravelmente nas condições de trabalho dele ou dos companheiros; 
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d) Diminuir a retribuição, salvo nos casos previstos neste Código ou em 

instrumento de regulamentação coletiva 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 coletiva 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 coletiva de trabalho; 

h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou serviços a ele próprio ou a pessoa 

por ele indicada; 

i) Explorar, com fim lucrativo, cantina, refeitório, economato ou outro 

estabelecimento diretamente relacionado com o trabalho, para 

fornecimento de bens ou prestação de serviços aos seus trabalhadores; 

j) Fazer cessar o contrato e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu 

acordo, com o propósito de o prejudicar em direito ou garantia decorrente 

da antiguidade”. 

 

Direitos especiais dos trabalhadores: 

Os direitos de personalidade são direitos que servem a pessoa que se apresente 

como pessoa, são direitos integradores de relações entre particulares, direitos que se 

caracterizam como “direitos gerais (todos deles gozam), extrapatrimoniais (embora as 

suas violações possam originar uma reparação em dinheiro, não têm, em si mesmos, valor 

pecuniário) e absolutos (Mendes, 2015, p. 84). 

 

Existe um conjunto de direitos que merecem uma especial atenção, falamos aqui, 

dos direitos de personalidade. 

Nos direitos de personalidade inserem-se: 

a) A liberdade de expressão e opinião, que ao abrigo do artigo 14º do Código do 

Trabalho, “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”; 

b) A integridade física e moral (artigo 15º do Código do Trabalho – tanto o 

empregador e o/os seus representantes como o trabalhador gozam desse direito); 

c) Reserva da intimidade da vida privada, ou seja, as partes devem respeitar os 

direitos de personalidade da contraparte, cabendo-lhes, designadamente, guardar reserva 

quanto à intimidade da vida privada. Este direito abrange quer o acesso, quer divulgação 

de aspetos inerentes à esfera íntima e pessoal das partes (ex: vida familiar, afetiva, sexual, 

saúde, convicções políticas ou religiosas). 

d) Proteção de dados pessoais, de acordo com o artigo 17º do Código do 

Trabalho o empregador não pode exigir a candidato a emprego ou a trabalhador que preste 

informações relativas à sua vida privada ou à sua saúde ou estado de gravidez, salvo em 

exceções específicas. Que exceções são estas? - Quando se trate de informações 

relevantes para avaliar a aptidão no que respeita à execução do contrato de trabalho, ou 

quando a natureza da atividade profissional o justifique (ex: radiologista); 

e) Testes e exames médicos, para além das situações previstas em legislação 

relativa à segurança e saúde no trabalho, o empregador não pode, para efeitos de admissão 

ou permanência no emprego, exigir ao candidato ou trabalhador a relação e apresentação 

de testes e exames médicos. Ou seja, o empregador só pode mesmo exigir quando os 

mesmos tenham como finalidade a proteção e segurança do trabalhador ou terceiros, em 

conformidade com a atividade exercida. O empregador, não poderá exigir a candidata a 

emprego ou a trabalhadora a realização ou apresentação de testes e exames de gravidez, 

salvo em situações específicas, “assim, por exemplo, a informação relativa ao estado de 

gravidez de uma candidata a emprego ou de uma trabalhadora só pode ser imposta por 

razões inerentes à natureza da atividade profissional puder comprometer o estado de 

saúde da mãe ou do feto ou puder, de alguma forma, prejudicar a normal evolução da 

gestação” (Mendes, 2015, p. 86). 

f) Meios de vigilância à distância, de acordo com o artigo 20º do Código do 

Trabalho, 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. As utilizações de tais meios de vigilância 

devem ser utilizadas apenas com o intuito de proteção devendo ser sempre informado ao 
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trabalhador a existência das mesmas, ou seja, aqui a natureza da atividade prestada deve 

justificar a utilização dos mesmos, como por exemplo, no caso de se tratar de uma 

instituição bancária, um posto de gasolina, uma ourivesaria ou um aeroporto. Há que ter 

em atenção que o empregador quando verifique a necessidade de utilização de meios de 

vigilância à distância está legalmente obrigado a afixar no local de trabalho a informação 

de tal uso (essa informação é manifestada através do uso de sinaléticas com as seguintes 

expressões, por exemplo: “sorria está a ser filmado”, “Aviso, câmaras de vigilância em 

gravação de áudio e vídeo”, “Este local está sob vigilância eletrónica”; 

g) Confidencialidade de mensagens e de acesso a informação, O trabalhador, 

ao abrigo do artigo 22º do Código do Trabalho 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 eletrónico. Contudo, nada impede que o empregador estabeleça regras 

de utilização dos meios de comunicação na empresa, nomeadamente do correio 

eletrónico. “Consideram-se mensagens de natureza pessoal não só “as comunicações 

relativas à vida familiar, afetiva, sexual, saúde, convicções políticas e religiosas do 

trabalhador” mas todas aquelas que, de forma expressa ou tácita, revelem a natureza 

privada das mensagens trocadas, conforme entendido pelo STJ em decisão proferida no 

processo n.º 07S054, datada de 5/07/2007” (Mendes, 2015, p. 88). 

 

Direito à retribuição 

Como se sabe, o trabalhador tem direito a receber uma retribuição pela prestação 

do seu trabalho, ou seja, “a natureza onerosa do contrato de trabalho dita como obrigatório 

o dever de o empregador pagar a retribuição ao trabalhador como contrapartida pela 

prestação da atividade” (Mendes, 2015, p. 80). 

Esta retribuição compreende a retribuição base e outras prestações regulares e 

periódicas feitas, direta ou indiretamente, em dinheiro ou em espécie. 

Existem dois tipos de retribuição, a pecuniária (a que é realizada em dinheiro) e 

em espécie (aquela que não é monetária – artigo 259º do Código do Trabalho). 

A retribuição pode, assim, assumir várias modalidades, ou seja, pode ser certa, 

variável ou mista (a mista é constituída por uma parte certa e outra variável). A certa é 

aquela que é calculada em função do tempo de trabalho (é aqui estabelecido um valor por 



 

 

hora que é calculado pela multiplicação das horas de trabalho). A variável depende dos 

resultados obtidos pelo trabalhador. 

 

É expressamente consagrado que a base de cálculo das prestações complementares 

e acessórias (ligadas às circunstâncias e/ou condições do desempenho do trabalhador) é 

constituída, quando disposição legal (v.g., art.264º, sobre retribuição de férias), 

convencional ou contratual, não disponha em contrário, apenas pela retribuição base e 

diuturnidades (art. 262, n.º1, do CT)” (Paula Quintas, 2018, p. 105). 

 

O cumprimento da obrigação de retribuir ocorre na data do vencimento ou no dia 

útil imediatamente anterior (art. 278º, nº 4, do CT), constituindo-se o empregador em 

mora (art. 323º, nº 2 do CT) se o trabalhador, por facto que não lhe seja imputável (v.g., 

cancelamento da conta bancária disponível para depósito em conta) não puder dispor da 

respetiva retribuição na data do vencimento (nº5) (Paula Quintas, 2018, p. 113). 

 

Ao abrigo dos artigos 323º do Código de Trabalho e 806º e 559º do Código Civil, 

quando o empregador faltar culposamente ao dever de pagar a retribuição é vedado ao 

trabalhador o direito de resolver o contrato de trabalho por justa causa, devendo aqui o 

empregador pagar os correspondentes juros de mora26. Estes juros de mora podem ser de 

acordo com a taxa legal, por acordo entre as partes ou ainda aquela que seja definida por 

IRCT. No entanto, no caso de se verificar uma falta de pagamento pontual da retribuição 

por um período de 15 dias a contar da data do vencimento, em vez de resolver o contrato, 

o trabalhador poderá aqui suspender o mesmo, mediante comunicação por escrito ao 

empregador, tal como, à ACT com uma antecedência mínima de oito dias em relação à 

data do início da suspensão, tal como dispõe o artigo 325º do CT. O trabalhador durante 

o período da suspensão poderá ainda exercer outra atividade que seja remunerada, 

devendo, porém, cumprir o dever de lealdade perante o empregador originário. 

 
26 A indemnização pecuniária corresponderá aos juros calculados a partir do dia em que tenha sido 

constituída a mora. O empregador quando seja constituída mora, tratando-se de empresa, por exemplo, não 
poderá realizar qualquer distribuição de lucros ou dividendos, remunerar os membros dos corpos sociais 
(tanto em dinheiro como em espécie) ou comprar ações ou quotas (artigo 313º do CT). O empregador em 
mora poderá nesta situação poderá apenas liquidar dívidas que permitam ou garantam o funcionamento da 
empresa, ou seja, apenas aquelas que venham a evitar a paralisação da mesma, já todas as restantes dívidas 
não poderão ser liquidadas até que seja regularizada a situação remuneratória com o trabalhador lesado. 
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O trabalhador poderá cessar a suspensão do contrato de trabalho em três situações, 

nomeadamente, ao comunicar essa sua vontade nos termos do artigo 325º do CT; quando 

se verifique o integral pagamento das prestações em dívida e dos juros de mora e através 

de acordo realizado entre as partes com o fim de regularizar as retribuições que se 

encontrem em dívida, tal como, os juros de mora. 

 

Conforme se depreende do acórdão do STJ de 03.11.2016 referente ao processo 

216/14.2TTVRL.G1.S2, 4ª Secção, a supradita comunicação da vontade de cessar a 

suspensão deverá ser realizada por escrito não se verificando suficiente a mera 

apresentação do serviço. Mais se verifica que durante essa suspensão são mantidos os 

direitos, deveres e garantias das partes que não pressuponham a efetiva prestação de 

trabalho, uma vez que, a mesma apenas se aplica mediante a cessação da suspensão do 

contrato de trabalho. 

 

O cumprimento dos direitos do trabalhador é fundamental para garantir o bem-

estar e saúde do mesmo. De acordo com vários estudos, se a entidade empregadora 

garantir ao trabalhador um bom ambiente de trabalho, promovendo a sua saúde e bem-

estar, tal como, condições para que o mesmo consiga ter uma vida equilibrada (dentro dos 

possíveis, ex: horários de trabalho não sobrecarregados e mais flexíveis), o trabalhador 

aumentará a sua produtividade, criatividade e rendimento. Ou seja, é importante criar um 

equilíbrio entre as necessidades da entidade empregador e do trabalhador. Deve haver 

aqui uma maior sensibilização para matérias como o burnout ou esgotamento relacionado 

ao excesso de trabalho evitando, assim, o aumento da ocorrência de acidentes de trabalho.   

 

 

1.5.1 Princípios 

Ao longo do tempo, o legislador verificou necessária a criação de um conjunto de 

princípios que assentam a proteção os direitos e interesses do trabalhador no que concerne 

a retribuição. Esse conjunto conta com o princípio da irredutibilidade da retribuição 

que impede o empregador a reduzir o montante da retribuição previamente definida no 

contrato de trabalho, salvo exceções previstas na lei ou em IRCT aplicável. No entanto, 



 

 

havendo acordo bilateral entre as partes existe a possibilidade de alterar o contrato de 

trabalho e efetivamente reduzir a retribuição, dentro dos moldes da lei. “Por conseguinte, 

sendo o contrato de trabalho um negócio jurídico e, contratos em geral, a alteração 

unilateral (pelo empregador) da estrutura da retribuição (que tenha sido fixada por 

contrato) não será considerada licita, dado que obriga a consentimento da contraparte” 

(Paula Quintas, 2018, p. 114). Ou seja, ambas as partes têm de estar de acordo para que 

seja possível realizar essa alteração ao contrato de trabalho.  

 

O princípio da impenhorabilidade parcial, protege o trabalhador se encontre 

perante uma execução e seja penhorado. Aqui o legislador protege o trabalhador 

estabelecendo um limite de penhora, ou seja, o nosso CPC define que são impenhoráveis 

dois terços da parte líquida dos salários auferidos pelo trabalhador. O artigo 738º do CPC 

refere no n.º 3 que “A impenhorabilidade prescrita no n.º 1 tem como limite máximo o 

montante equivalente a três salários mínimos nacionais à data de cada apreensão e como 

limite mínimo, quando o executado não tenha outro rendimento, o montante equivalente 

a um salário mínimo nacional”. Ou seja, ao trabalhador deverá ser sempre garantido pelo 

menos o salário mínimo nacional27.   

 

Outro dos princípios que protegem o trabalhador é o princípio da continuidade 

que define que o pagamento da retribuição deverá ser realizado de forma continua (em 

regra, mensalmente). “A retribuição é devida, independentemente das vicissitudes que 

possam atingir a efetiva prestação de trabalho (nomeadamente, as flutuações na produção 

que atingem o empregador), na medida em que corresponde à mera disponibilidade do 

trabalhador, sendo exigível mesmo quando, por causas a ele alheias, este não se chegue a 

concretizar” (Paula Quintas, 2018, p. 115). 

 

O trabalhador estrangeiro goza também do direito à igualdade e ao acesso ao 

emprego no trabalho, ou seja, o trabalhador não pode ser prejudicado ou privado de 

qualquer direito, nomeadamente, em razão da de capacidade de trabalho reduzida, 

 
27 No presente ano o valor da retribuição mínima mensal garantida foi atualizado para € 665 brutos 

por mês (a atualização entrou em vigor a 1 de janeiro de 2021). 
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deficiência, doença crónica, nacionalidade, origem étnica ou raça, território de origem, 

língua, religião, convicções políticas ou ideológicas. 

Este direito pode ser conjugado com o princípio de igualdade salarial, ou seja, a 

doutrina refere-se muito à expressão “para trabalho igual, salário igual”, ou seja, não deve 

aqui existir uma distinção e discriminação em termos remuneratórios, devendo o 

empregar pagar a mesma retribuição aos trabalhadores que realizarem trabalho com a 

mesma quantidade, qualidade, natureza e de valor igual.  

 

Note-se ainda que o legislador proíbe o assédio28 moral e sexual protegendo do 

trabalhador mediante esta proibição. Em 2017, através da Lei n.º 73/2017, de 16 de agosto 

que veio a introduzir a 15ª alteração ao CT, a proibição e prevenção contra o assédio no 

trabalho veio a ser reforçada, proibindo a sua prática em qualquer das suas modalidades, 

tanto o assédio moral como o sexual. Esta proibição veio introduzir novos deveres ao 

empregador, nomeadamente, a adoção de códigos de boa conduta para a prevenção e 

combate ao assédio no trabalho (tratando-se de empresa que possua 7 ou mais 

trabalhadores) e o dever de instaurar um procedimento disciplinar aquando da obtenção 

do conhecimento da ocorrência de situações de assédio. O trabalhador que seja vítima de 

assédio tem o direito de ser indemnizado por todos os danos (tanto patrimoniais como 

não patrimoniais – ex: morais) decorrentes dessa prática, possuindo, ainda, o direito de 

fazer cessar o contrato de trabalho com justa causa.  

 

A nível organizacional, existem diversas causas relativas ao ambiente de trabalho 

que fomentam a ocorrência do assédio moral no local de trabalho, sendo as principais, 

relações insatisfatórias entre colegas ou superiores/entidade empregadora, insegurança no 

emprego, exigências de trabalho excessivas, níveis elevados de stress relacionado com o 

 
28 O assédio caracteriza-se por ser um comportamento indesejado (sexual ou moral), expressado 

por exemplo, através de gestos, palavras ou atitudes, tendo como objetivo afetar a dignidade da vítima ou 
criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, desestabilizador e humilhante. Como por exemplo, 
estabelecer sistematicamente metas e objetivos impossíveis de atingir ou estabelecer prazos inexequíveis; 
desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou trabalhadores, forçando o seu isolamento face a outros colegas 
e superiores hierárquicos; dirigir-se ao trabalhador aos gritos e de forma rude; chantagem m para obtenção 
de emprego ou progressão laboral em troca de favores sexuais; convites de teor sexual; envio de mensagens 
de carácter sexual ou até gestos obscenos. 



 

 

trabalho, existência de uma cultura organizacional que não sanciona tais comportamentos, 

cargas de trabalho excessiva, entre muitas outras.  

A realização destas práticas traz inúmeras consequências para a vítima que deixa 

marcas não só na vida de quem é alvo, mas também na de outros (como por exemplo, 

família, colegas e amigos). A vítima de assédio corre o risco de sofrer consequências a 

nível de saúde física e psíquica, redução de produtividade e criatividade, aumento de 

stress, aumento da probabilidade de cair em depressão ou estado de ansiedade, e num dos 

piores cenários pode conduzir ao suicídio. As consequências resultantes do assédio não 

só causam perturbação à vitima como também à emprega ou entidade empregadora, pois 

traz um impacto negativo no que concerne a produtividade do trabalhador, podendo 

causar também uma deterioração da imagem da empresa, aumentando direta ou 

indiretamente os custos (devido, por exemplo, ao pagamento de indemnização em virtude 

de processo instaurado tendo como base a prática de assédio, custos relativos a acidentes 

de trabalho ou custos materiais por desperdício).  

 

A entidade empregadora, de forma, a combater e prevenir o assédio deverá 

desenvolver uma cultura organizacional que se preocupe e tenha em atenção o combate 

ao mesmo através de ações de sensibilização de todos membros da empresa 

(trabalhadores e superiores), formulação de uma politica com indicações explicitas em 

prol de interações sociais positivas, assegurar que os trabalhadores cumprem as normas e 

valores organizacionais, permitir e garantir que os trabalhadores e os seus representantes 

participem na avaliação de riscos e prevenção do assédio moral, tal como, garantir que os 

mesmos cumprem os seus deveres em matéria de SHT. 

 

 

1.6 Direitos e deveres do trabalhador ao abrigo da legislação em 

matéria de SHT e observações conexas em matéria de SHT 
 

Em matéria de segurança e saúde no trabalho, ao abrigo do artigo 17º da Lei 

102/2009, de 10 de setembro, ao trabalhador incube as seguintes obrigações:  
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“a) Cumprir as prescrições de segurança e de saúde no trabalho estabelecidas nas 

disposições legais e em instrumentos de regulamentação coletiva 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 afetadas pelas suas ações 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 corretamente 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 

proteção coletiva e individual, bem como cumprir os procedimentos de trabalho 

estabelecidos; 

d) Cooperar ativamente 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 detetadas que se 

lhe afigurem suscetíveis de originarem perigo grave e iminente, assim como qualquer 

defeito verificado nos sistemas de proteção; 

f) Em caso de perigo grave e iminente, adotar 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.” 

 

O empregador, por sua vez, em matéria de segurança e higiene no trabalho deve 

proporcionar e assegurar ao trabalhador boas condições de segurança e saúde. “Assim, 

por exemplo, ao elaborar o horário de trabalho o empregador deve ter em consideração o 

tipo e as características da atividade, as características físicas, psíquicas e sociofamiliares 

do trabalhador e, em resultado dessa ponderação, distribuir os períodos de trabalho e os 

períodos de descanso” (Mendes, 2015, p. 80). 



 

 

 

A entidade empregadora, ao cumprir os deveres em matéria de SHT e garantir os 

direitos ao trabalhador, está automaticamente a fomentar um aumento de produtividade e 

criatividade do trabalhador reduzindo consequentemente os riscos de acidente de 

trabalho. Ou seja, a entidade poderá assegurar as boas condições de trabalho ao garantir, 

por exemplo, que o trabalhador tenha o direito ao período mínimo de férias estipulado 

por lei (de forma que o mesmo possa recuperar física e mentalmente), garantir uma maior 

segurança no trabalho ao realizar contratos sem termo em vez de recorrer a contratos a 

termo incerto, pagar a retribuição a que o trabalhador tem direito, entre outras. 

 

Ao abrigo do artigo 15º da Lei 102/2009 de 10 de setembro, “o trabalhador ao 

zelar, de forma continuada e permanente, pelo exercício da atividade em condições de 

segurança e de saúde para o trabalhador, tendo em conta os seguintes princípios gerais de 

prevenção:  

a) Evitar os riscos; 

b) Planificar a prevenção como um sistema coerente que integre a evolução 

técnica, a organização do trabalho, as condições de trabalho, as relações sociais e a 

influência dos fatores ambientais; 

c) Identificação dos riscos previsíveis em todas as atividades da empresa, 

estabelecimento ou serviço, na conceção ou construção de instalações, de locais e 

processos de trabalho, assim como na seleção de equipamentos, substâncias e produtos, 

com vista à eliminação dos mesmos ou, quando esta seja inviável, à redução dos seus 

efeitos; 

d) Integração da avaliação dos riscos para a segurança e a saúde do trabalhador no 

conjunto das atividades da empresa, estabelecimento ou serviço, devendo adotar as 

medidas adequadas de proteção; 

e) Combate aos riscos na origem, por forma a eliminar ou reduzir a exposição e 

aumentar os níveis de proteção; 

f) Assegurar, nos locais de trabalho, que as exposições aos agentes químicos, 

físicos e biológicos e aos fatores de risco psicossociais não constituem risco para a 

segurança e saúde do trabalhador; 
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g) Adaptação do trabalho ao homem, especialmente no que se refere à conceção 

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; 

h) Adaptação ao estado de evolução da técnica, bem como a novas formas de 

organização do trabalho; 

i) Substituição do que é perigoso pelo que é isento de perigo ou menos perigoso; 

j) Priorização das medidas de proteção coletiva em relação às medidas de proteção 

individual; 

l) Elaboração e divulgação de instruções compreensíveis e adequadas à atividade 

desenvolvida pelo trabalhador.” 

 

A Lei n.º 102/2009, de 10 setembro consagra que e entidade empregadora é 

responsável por proporcionar um ambiente de trabalho seguro para os trabalhadores. A 

higiene e saúde no trabalho procura, assim, reduzir os riscos profissionais, identificando 

e minimizando fatores que podem, eventualmente, afetar o ambiente dos colaboradores. 

O artigo 5º da supramencionada lei vem reforçar esse princípio, ao atribuir ao trabalhador 

o “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 coletiva, que detenha a gestão das instalações em que a atividade é 

desenvolvida.  Deve assegurar-se que o desenvolvimento económico promove a 

humanização do trabalho em condições de segurança e de saúde”. Ou seja, o legislador 

incube ao empregador a responsabilidade e o dever de assegurar ao trabalhador, seja ele 

de nacionalidade portuguesa como estrangeira, boas condições de segurança e de saúde 

em todos os aspetos do seu trabalho, conforme visto acima. 

 

A SHT caracteriza-se por ser uma área de conhecimento e intervenção 

pluridisciplinar, ou seja, correlaciona diversos ramos, em especial, psicossociologia do 

trabalho, antropologia, direito do trabalho, administração, ciências económicas, direito da 

imigração, constituindo um leque de saberes sobre o trabalho. 

 



 

 

No que concerne a matéria de segurança e higiene no trabalho é essencial criar 

aqui uma ligação entre SHT e a tutela jurídica do trabalhador estrangeiro. Uma vez que, 

a segurança jurídica é essencial para que exista segurança no trabalho a vários níveis (fala-

se aqui por exemplo, na usufruição de seguros de acidentes de trabalho e compensações 

devidas em relação aos mesmos, compensações e indemnizações devidas por 

despedimento sem justa causa, fazer valer os direitos do trabalhador, entre outros). 

Reforçando os exemplos dados acima, a Direção Geral de Estudos, Estatísticas e 

Planeamento, refere que “a segurança no emprego compreende as normas de contratação 

que salvaguardam o risco da perda de rendimentos, com base nas indemnizações de 

despedimento e as de compensação do mesmo risco, por via das prestações de 

desemprego” (DGEEP, Flexibilidade e segurança no mercado de trabalho português, 

2006, p. 36).  

 

Os trabalhadores estrangeiros, estando numa posição de vulnerabilidade a vários 

níveis, devido a “elevados níveis de desemprego, pobreza e de trabalho precário e 

inseguro, uma vez que, nessas circunstâncias, os trabalhadores se vêm obrigados a abdicar 

de todo o tipo de segurança social e de outros direitos – seguros de acidentes de trabalho, 

exames de saúde, tempos de trabalho limitados, retribuições dignas, etc.” (Santos, 2013), 

verificando-se necessária a proteção dos seus direitos e a garantia de boas condições de 

trabalho.  

As pessoas afetadas por estes riscos, dificilmente são produtivas no seu trabalho, 

dificilmente conseguem gerir a sua vida pessoal de forma adequada, e não conseguem de 

todo contribuir para a comunidade onde estão inseridos, todos estes critérios são usados 

na definição de Saúde Mental segundo a OMS - Organização Mundial de Saúde, que 

passamos a citar “estado de bem-estar no qual um indivíduo realiza as suas capacidades, 

pode fazer face ao stresse normal da sua vida, pode trabalhar de forma produtiva e 

frutífera e pode contribuir para a comunidade em que se insere.” 

 

A insegurança jurídica do trabalhador estrangeiro pode acarretar, para além de 

muitos outros, riscos psicossociais. Os riscos psicossociais relacionados com o trabalho 

são definidos como “todos os aspetos relativos ao desempenho do trabalho, assim como 

à organização e gestão e aos seus contextos sociais e ambientais, que têm o potencial de 
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causar danos de tipo físico, social ou psicológico” (EU-OSHA, 2007). Os principais 

riscos psicossociais estão associados com a insegurança jurídica do trabalhador “dando 

preferência ao emprego mal remunerado, de baixa qualidade, com poucas oportunidades 

de formação e de progressão na carreira, aumentando a vulnerabilidade dos trabalhadores 

às flutuações do mercado (…) com o aumento das cargas físicas e mentais a pressão e 

exigência emocional requeridas –, com todas as formas de violência e de intimidação, 

bem como a problemática entre a vida profissional e a vida social e familiar” (Paulos, 

2009, p. 7).  

A insegurança laboral é definida, assim, com a perceção subjetiva do trabalhador 

quanto à sua situação no trabalho, em que há uma incerteza sobre o futuro do mesmo e 

uma preocupação com as consequências da possível perda. (Correia, 2018). Os 

trabalhadores com contratos precários normalmente executam tarefas mais perigosas, em 

piores condições, e recebem menos formação. Esta falta de estabilidade laboral e 

contratual pode aumentar os níveis de stress e ansiedade do trabalhador (Pinho, 2015). 

 

A entidade empregadora deve, assim, adotar uma política organizacional de forma 

a garantir boas condições de trabalho ao trabalhador, sensibilizando todos os indivíduos 

que façam parte da empresa para que sejam cumpridas as regras de segurança, saúde e 

higiene no trabalho e para que sejam cumpridos todos os direitos e deveres das partes. A 

gestão dos riscos laborais é um processo que exige uma enorme atenção por parte da 

empresa, exigindo alterações no ambiente de trabalho sempre que se verifique necessário 

de forma a obter um maior êxito no que concerne a garantia de boas condições de trabalho, 

devendo a entidade empregadora envolver todos os trabalhadores e os seus representantes 

neste processo. 

 

 

1.7 Direitos ao abrigo da carta dos direitos fundamentais e CRP 
 

O cidadão estrangeiro, ao abrigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, 

tem o direito ao reconhecimento da sua personalidade jurídica. Ao ser reconhecida esta 

personalidade jurídica, Estado português deve garantir ao cidadão estrangeiro o gozo de 



 

 

um leque de direitos, devendo em especial salvaguardar os Direitos Fundamentais, cujos 

visam defender os valores e interesses mais pertinentes e indispensáveis que assistem ao 

individuo, não obstante a sua nacionalidade, país de origem, ou seja, o mesmo apátrida. 

 

A constituição da República Portuguesa categoriza os direitos fundamentais em 

dois grandes grupos. O primeiro grupo contém os direitos, liberdades e garantias, ou seja, 

o direito à vida, o direito à integridade pessoal (física e moral, não podendo qualquer 

cidadão ser submetido a tortura nem a tratos ou penas consideradas cruéis, degradantes 

ou desumanas), o direito à identidade pessoal, desenvolvimento de personalidade, à 

capacidade civil, à cidadania, ao bom nome e reputação, à imagem, à palavra, à reserva 

da intimidade da vida privada e familiar, à proteção legal contra quaisquer forma de 

discriminação, o direito à liberdade e à segurança, à propriedade privada, à liberdade de 

expressão, direito de aprender, e liberdade de escolha de profissão e acesso ao emprego, 

entre outros. O segundo grupo, por sua vez, recai sobre os deveres económicos, sociais e 

culturais, como por exemplo, o direito à habitação, à segurança social, ao trabalho, à 

qualidade de vida, entre outros.  

 

Em contexto laboral, a CRP consagra um conjunto de direitos, liberdades e 

garantias dos trabalhadores, fala-se aqui no direito à segurança no emprego, ou seja, de 

acordo com o artigo 53º “é garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo 

proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos”, 

gozam deste direito não só os trabalhadores portugueses como também os trabalhadores 

estrangeiros ou apátridas, uma vez que, qualquer cidadão estrangeiro ou apátrida que 

esteja autorizado a trabalhar em Portugal goza dos mesmos direitos e está igualmente 

sujeito aos mesmos deveres que um trabalhador com nacionalidade portuguesa. Para além 

de outros direitos, o legislador reversa aos trabalhadores o direito à greve proibindo o 

lock-out29. O princípio da equiparação encontra-se consagrado no artigo 15º da CRP, cujo 

 
29 O ato pelo qual o empregador impossibilita de um ou mais trabalhadores o acesso ao local de 

trabalho para exercer as suas atividades laborais de forma a impedir a negociação ou reivindicação dos seus 
direitos. “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, 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 atividade da 
empresa, por decisão unilateral do empregador.” (Garrigues, consultado a 26/01/2022) 
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estabelece que “os estrangeiros e os apátridas que se encontrem ou residam em Portugal 

gozam dos direitos e estão sujeitos aos mesmos deveres do cidadão português”, tal como, 

no artigo 14º do Código Civil que estabelece a mesma equiparação quanto ao gozo de 

direitos civis “os estrangeiros são equiparados aos nacionais quanto ao gozo de direitos 

civis, salvo disposição legal em contrário. Não são, porém, reconhecidos aos estrangeiros 

os direitos que, sendo atribuídos pelo respetivo Estado aos seus nacionais, o não sejam 

aos portugueses em igualdade de circunstâncias”. 

Como dito acima, os estrangeiros gozam dos mesmos direitos e deveres dos 

cidadãos de nacionalidade portuguesa, porém, há que ter em atenção que esta equiparação 

não se aplica, por exemplo, aos direitos políticos e aqueles a que são expressamente 

reservados a cidadãos de nacionalidade portuguesa, como por exemplo, candidatura à 

Presidência da República. Porém, existem grupos de cidadãos estrangeiros que possuem 

direitos mais específicos que outros não possuem, ou seja, pode existir aqui uma 

equiparação parcial, por exemplo, fala-se aqui nos cidadão provenientes de Estados de 

Língua Oficial Portuguesa com residência permanente em Portugal cujos possuem 

quaisquer direitos com exceção ao acesso à Presidência da República, Presidência da 

Assembleia da República, ao cargo de Primeiro‑Ministro, presidência dos tribunais 

superiores, desenvolvimento de funções nas Forças Armadas e acesso a um carreira 

diplomática; outro exemplo, recai na possibilidade de cidadãos estrangeiros que se 

encontrem a residir legalmente em território nacional poderem eleger e ser eleitos para 

órgãos das autarquias locais30. 

 

 

1.8 Proibição e combate à discriminação 
 

Vários diplomas debruçam-se sobre a proibição da discriminação conferindo ao 

cidadão estrangeiro o direito à igualdade. A Lei n.º 93/2017 de 23 de agosto estabelece o 

 
30 Ao abrigo do artigo 15º da CRP excetuam-se os direitos “políticos, o exercício de funções 

públicas que não tenham caracter predominantemente técnico e os direitos e deveres reservados pela 
Constituição e pela lei exclusivamente a cidadãos portugueses”. No seu número 5º o artigo dispõe que “a 
lei pode ainda atribuir, em condições de reciprocidade, aos cidadãos dos Estados membros da União 
Europeia residentes em Portugal o direito de elegerem e serem eleitos Deputados do Parlamento Europeu.  



 

 

regime jurídico de prevenção, proibição e combate à discriminação em razão da origem 

racial e étnica, cor, nacionalidade ou território de origem.  

 

De forma a entender verdadeiramente o conceito de discriminação é importante 

fazer uma pequena distinção entre preconceito, racismo e discriminação. Veja-se, o 

preconceito caracteriza-se por ser uma opinião ou crença que é formada antecipadamente 

ou é estabelecida pelo senso comum sem existir aqui um conhecimento profundo ou 

imparcial (parte da inconsciência). O racismo, por sua vez, consiste em teorias e crenças 

erradas de que existem “raças” e que os elementos de uma determinada “raça” possuem 

características, habilidades ou qualidades que as tornam superiores ou inferior às outras. 

Já a discriminação é um preconceito ou racismo em forma de ação, ou seja, traduz-se em 

qualquer ato que tenha como objetivo ou efeito anular ou restringir direitos. 

 

De acordo com o artigo 3º da Lei n.º 93/2017 de 23 de agosto, a discriminação é 

“qualquer distinção, exclusão, restrição ou preferência em razão dos fatores indicados no 

artigo 1.º, que tenha por objetivo ou efeito a anulação ou restrição do reconhecimento, 

gozo ou exercício, em condições de igualdade, de direitos, liberdades e garantias ou de 

direitos económicos sociais e culturais”. A lei em análise tipifica a discriminação em 4 

tipos, nomeadamente, discriminação direta31, discriminação indireta32, discriminação por 

associação33 e discriminação múltipla34, definindo também, no seu artigo 3º o conceito 

de assédio35. O n.º 2 do artigo 3º diz-nos que o assédio ou qualquer comportamento 

 
31Está-se perante uma situação de discriminação direta “sempre que uma pessoa ou grupo de 

pessoas seja objeto de tratamento desfavorável em razão dos fatores indicados no artigo” (art. 3º/1/b). 
32 Verifica-se discriminação indireta “sempre que, em razão dos fatores indicados no artigo 1.º, 

uma disposição, critério ou prática aparentemente neutra coloque uma pessoa ou grupo de pessoas numa 
situação de desvantagem, designadamente em comparação com outra pessoa ou grupo de pessoas, a não 
ser que essa disposição, critério ou prática seja objetivamente justificada por um objetivo legítimo e que os 
meios utilizados para o alcançar sejam adequados e necessários” (art. 3º/1/c). 

33 A discriminação por associação ocorre “em razão de relação e ou associação a pessoa ou grupo 
de pessoas a quem sejam atribuídos ou que possuam os fatores indicados no artigo 1” (art. 3º/1/d). 

34 A discriminação múltipla, por sua vez, resulta de “uma combinação de dois ou mais fatores de 
discriminação, devendo, neste caso, a justificação objetiva permitida nos termos da alínea c) verificar-se 
em relação a todos os fatores em causa” (art.3/1/e). 

35 O assédio ocorre sempre que se verifique um “comportamento relacionado com os fatores 
indicados no artigo 1.º, com o objetivo ou o efeito de violar a dignidade de determinada pessoa ou grupo 
de pessoas e de criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante, desestabilizador ou 
ofensivo” (art. 3º/1/f). 
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desfavorável em razão da rejeição ou submissão a comportamento desse tipo, são atos 

que constituem discriminação. 

 

A lei prevê um conjunto de práticas que são consideradas discriminatórias, 

nomeadamente, quando é recusado o fornecimento ou o cidadão é impedido de fruir de 

bens ou serviços, colocados à disposição do público; quando é recusada ou condicionada 

a venda, arrendamento ou subarrendamento de imóveis; quando é recusado ou limitado o 

acesso a locais públicos ou abertos ao público, a cuidados de saúde, a estabelecimentos 

de ensino; quando é constituída turmas ou adotada outras medidas de organização internas 

nos estabelecimentos de educação e ensino com base em critérios discriminatórios; 

quando é recusado ou limitado o acesso à fruição cultural; quando são adotadas práticas 

ou medidas “por parte de qualquer órgão, serviço, entidade, empresa ou trabalhador da 

administração direta ou indireta do Estado, das regiões autónomas ou das autarquias 

locais, que condicione ou limite a prática do exercício de qualquer direito” (crf. art. 4º/2/i) 

e quando são adotados atos que “publicamente ou com a intenção de ampla divulgação, 

seja emitida uma declaração ou transmitida uma informação em virtude da qual uma 

pessoa ou grupo de pessoas seja ameaçado, insultado ou aviltado em razão de qualquer 

um dos fatores indicados no artigo 1.º (crf. art. 4º/2/j). 

De acordo com a legislação em análise, dá-se lugar à presunção de intenção 

discriminatória quando se constate uma prática discriminatória prevista no artigo 4º da 

mesma. Esta presunção é ilidível, nos termos gerais do direito, ou seja, perante o tribunal 

ou qualquer outra entidade considerada competente. Com a introdução da presente lei não 

se verifica necessário que seja apresentada prova dos critérios que motivam a prática 

discriminatória. 

 

O cidadão estrangeiro que seja alvo de um ato discriminatório poderá realizar uma 

queixa junto da CICDR36 ou junto de outras entidades competentes, tais como por 

 
36 A CICDR é um órgão de composição plural existente em Portugal que tem por missão prevenir, 

proibir e sancionar as práticas discriminatórias em razão da pertença a determinada origem racial e étnica, 
cor, nacionalidade, ascendência e território de origem, nos termos e limites estabelecidos na Lei n.º 93/2017, 
de 23 de agosto. Esta comissão conta com o apoio do Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P.) 
cujo assegura o apoio técnico e administrativo da CICDR dispondo de uma equipa técnica especializada no 
combate e prevenção à discriminação racial e étnica, bem como disponibiliza as instalações necessárias ao 
seu funcionamento. 



 

 

exemplo, PSP, GNR, IGAI, ASAE, CITE, entre outras. Quando a queixa é efetuada a 

uma destas entidades, as mesmas deverão remeter o processo para a CICDR dentro de um 

prazo de 10 dias. A apresentação da queixa ou denúncia pode ser realizada por qualquer 

pessoa (singular ou coletiva) que possua o conhecimento de uma prática discriminatória, 

devendo a mesma preencher um formulário de queixa eletrónico disponível no site da 

CICDR.  

Há que reter que a lei prevê um dever de participação, ou seja, todas entidades 

púbicas devem participar à CICDR todos os factos de que tomem conhecimento 

suscetíveis de serem qualificados como práticas discriminatórias conforme disposições 

legais.  

A tramitação do processo de contraordenação, passa assim, pela queixa, seguida 

da instrução, terminando na decisão final. O processo é instruído pelo ACM,I.P/CICDR, 

tendo por base os elementos e os factos constantes da queixa37, devendo a instrução estar 

concluída no prazo de 90 dias, prorrogável por um período máximo de 60 dias. Por fim, 

a decisão do processo pode recair sobre a condenação e consequentemente aplicação das 

coimas e sanções acessórias, sobre o arquivamento do processo ou até proferir uma 

admoestação. 

 

 

 
37 Os instrutores do Gabinete Técnico de apoio à CICDR procedem às diligências para produzir 

prova de forma a descobrir a verdade material, passando pela audição do arguido e das testemunhas, 
solicitação de documentos, entre outros. 
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2 Capítulo 3 – Obtenção de NISS e contribuições  
 

O presente capítulo foca-se nos trâmites da atribuição de um NISS ao cidadão 

estrangeiro que pretende desempenhar uma atividade profissional subordinada ou 

independente, pois a atribuição deste é um direito do cidadão seja ele estrangeiro ou não. 

De seguida o capítulo debruçar-se-á pelos passos necessários para a solicitação do NISS 

assim como toda a documentação requerida para tal, bem como as alternativas que se 

encontram disponíveis para o fazer por consequência das restrições provocadas pela 

situação pandémica em que nos encontramos atualmente no mundo. 

 

O cidadão estrangeiro que se encontre em Portugal e tencione exercer uma 

atividade profissional subordinada ou independente tem direito a que lhe seja atribuído 

um NISS38. Este NISS poderá ser solicitado pelo próprio cidadão ou pela entidade 

empregadora ou seus representantes legais.  

O NISS, por norma, é requerido presencialmente nas sedes com posto de 

atendimento específico e nos serviços locais de atendimento da Segurança Social, I.P. 

Contudo, atualmente, devido à situação pandémica e planos de contingência devidos ao 

COVID-1939, verifica-se a existência de certas restrições impostas, incluindo a limitação 

do atendimento de estrangeiros que requerentes do NISS. Assim, durante a vigência da 

Solução de contingência COVID-19, quando se trate de trabalho subordinado, deverá a 

entidade empregadora solicitar o NISS através da Segurança Social Direta escolhendo as 

seguintes opções e na presente sequência: “Perfil”, “Documentos de Prova”, Entregar 

documento de Prova”, “Assunto”, “NISS na Hora – pedido de Entidade Empregadora” 

(devendo entregar toda a documentação mencionada a seguir). Tratando-se de trabalhador 

independente, toda a documentação deverá ser enviada eletronicamente para o endereço 

de email ISS-Pedido-NISS@seg-social.pt. 

 

 
38 É criada aqui uma relação entre o cidadão estrangeiro e o sistema de Segurança Social no âmbito 

de uma obrigação contributiva (direitos/deveres). 
39 Decreto-Lei n.º 10-A/2020 de 13 de março ratificado pela Lei n.º 1-A/2020 de 19 de março - 

Estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação epidemiológica do novo Coronavírus – 
COVID 19. 



 

 

Se o cidadão pretender desenvolver uma atividade subordinada, de o mesmo (ou 

entidade empregadora ou seus representantes legais), aquando da sua solicitação, 

fazerem-se acompanhar com o Mod RV 1009-DGSS (referente à inscrição 

o/Enquadramento de Trabalhador por Conta de Outrem/Comunicação de Admissão de 

trabalhador/estagiário profissional/jovem contratado em férias escolares Início da 

atividade do trabalhador ou do estagiário profissional / Vínculo a nova entidade 

empregadora ou equiparada Cessação / Suspensão da atividade do trabalhador ou do 

estagiário profissional); do Mod RV 1006 – DGSS (referente à identificação 

complementar do cidadão estrangeiro).   

 

Para além dos dois formulários mencionados acima, são necessários os seguintes 

documentos: 

a) Documento de identificação civil do trabalhador dentro do prazo de validade no 

momento de apresentação do requerimento:  

• o Passaporte e respetiva cópia simples, ou cópia autenticada do mesmo, 

caso seja a entidade empregadora ou o representante legal a entregar o 

requerimento pelo cidadão (cidadão estrangeiro de país terceiro), ou o 

Cartão de cidadão ou outro documento de identificação civil do país de 

origem e respetiva cópia simples, ou cópia autenticada do mesmo, caso 

seja a entidade empregadora ou o seu representante legal a entregar o 

requerimento pelo cidadão (cidadão estrangeiro nacional de Estado 

membro da UE, ou do Estado Económico Europeu ou da Suíça); 

• Cópia do Documento de identificação Civil da Entidade Empregadora no 

caso de trabalhadores do Serviço Doméstico;  

a) Contrato de trabalho. 

 

No que concerne os Trabalhadores do Serviço Doméstico, havendo acordo entre 

a entidade empregadora e o trabalhador sobre o pagamento de contribuições com base em 

remuneração efetiva, para além dos documentos indicados, devem apresentar:  

a) Fotocópia do acordo no caso de o mesmo não constar já do contrato de trabalho 

e; 
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b) Atestado médico de capacidade para o exercício da atividade emitido pelo Serviço 

Nacional de Saúde.  

 

Tratando-se de cidadãos estrangeiros que tenham dado início de atividade como 

Trabalhador Independente na Autoridade Tributária e Aduaneira, o cidadão ou o seu 

representante legal devem apresentar:  

a) Mod RV 1000-DGSS - Inscrição/Enquadramento de trabalhador independente; 

b) Mod RV 1006-DGSS – Cidadão Estrangeiro – Identificação Complementar. 

Documentos necessários a apresentar; 

c) Documento de identificação civil do trabalhador dentro do prazo de validade no 

momento de apresentação do requerimento: o Passaporte e respetiva cópia 

simples, ou cópia autenticada do mesmo caso seja o representante legal a entregar 

o requerimento pelo cidadão (cidadão estrangeiro de país terceiro), ou o Cartão de 

cidadão ou outro documento de identificação civil do país de origem e respetiva 

cópia simples, ou cópia autenticada do mesmo, caso seja o representante legal a 

entregar o requerimento pelo cidadão (cidadão estrangeiro nacional do Estado 

membro da UE, ou do Estado Económico Europeu ou da Suíça); 

d) Declaração de início de atividade independente emitida pela Autoridade 

Tributária e Aduaneira. 

  

Quando o cidadão estrangeiro pretenda desenvolver uma atividade profissional 

subordinada em território nacional, o empregador o mesmo deverá comunicar a sua 

admissão, a cessação (quando ocorra), a sua suspensão ou alteração da modalidade de 

contrato indicando sempre o motivo, deve ainda, pagar as contribuições e quotizações 

devidas relativamente à prestação do trabalho daquele trabalhador.  

 

O cidadão estrangeiro que pretenda desenvolver uma atividade profissional 

independente, por sua vez, apresentará primeiramente a declaração de início de atividade 

junto da Autoridade Tributária, encontrando-se, assim, abrangido pelo regime geral dos 

trabalhadores independentes40. 

 
40 Fica igualmente abrangido pela proteção do presente regime os familiares do cidadão estrangeiro 

com deficiência ou que dele dependam. 



 

 

Por norma, a partir de 6 meses de contribuições pagas o trabalhador passa a ter 

direito à concessão de determinadas prestações sociais. No entanto, caso o cidadão 

estrangeiro não se encontre abrangido por um acordo internacional de segurança social, 

esta concessão de prestações poderá estar dependente de períodos mínimos de residência 

em território nacional. 
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3 Capítulo 4 – Ilicitudes laborais 
 

O presente capítulo passa por uma abordagem conceitual, mais precisamente, pelo 

conceito de trabalho ilegal, trabalho não declarado, tráfico de seres humanos e exploração 

laboral. Pretende-se entender aqui qual a realidade a que os trabalhadores estrangeiros se 

encontram submetidos, tentando perceber as consequências que estas irregularidades 

trazem para as suas vidas tanto a nível económico como social.  

 

As condições de trabalho particularmente abusivas caracterizam-se por as que 

sejam claramente desiguais em relação às aplicáveis aos trabalhadores empregados 

legalmente e contrárias à dignidade da pessoa humana, ou seja, as que resultem de 

discriminações baseadas no género, raça ou país de origem, como também de violação de 

direitos fundamentais e laborais. 

 

 

3.1 O trabalho ilegal 
 

De acordo com a OIT é aquele que não cumpre os requisitos legais e práticas 

nacionais. Tendo em conta ponto de vista da OCDE, traduz-se por aquele que é prestado 

por pessoas (singulares ou coletivas) que não estão legalmente autorizadas a trabalhar. A 

definição de trabalho ilegal deve focar-se na capacidade e legitimidade por parte do 

empregador para o exercício da atividade laboral. A União Europeia considera trabalho 

ilegal quando nos deparamos com as seguintes situações: 

a) “A recorrência de trabalhadores não legalmente autorizados a trabalhar (como por 

exemplo, trabalhadores estrangeiros não regularizados, profissionais não 

detentores de título de habilitante para exercer tais funções ou atividade, 

incompatibilidade entre função pública e privada, menores sem idade nem 

escolaridade mínima obrigatória, desempregados que estejam a usufruir de 

subsídio de desemprego, entre outros); 



 

 

b) Prestação de trabalho autónomo, mas em condições características de contrato de 

trabalho, ou seja, falsos trabalhadores independentes ou falsos prestadores de 

serviço; 

c) Prestações de trabalho em regime de estágio ou formação em condições 

características de contrato de trabalho; 

d) Destacamento ilícito de trabalhadores; 

e) Prestação de trabalho precário ilícito, como por exemplo, quando se recorre a 

abusivamente a contratos de trabalho a termo resolutivo e a contratos de trabalho 

temporário; 

f) Exercício de atividades económicas por entidade não devidamente autorizada ou 

licenciada”.  

 

A angariação de mão de obra ilegal caracteriza-se por ser "o aliciamento ou 

angariação, com intenção lucrativa para si ou para terceiros, de forma reiterada ou não, 

com o objetivo de introduzir no mercado de trabalho cidadãos estrangeiros não 

habilitados com autorização de residência ou visto que os habilite ao exercício de uma 

atividade profissional." (Santos, 2013, p. 366). 

 

 

3.2 O trabalho não declarado 
 

O trabalho não declarado entende-se por qualquer tipo de atividade laboral, 

remunerada e de carácter lícito, porém, não foi declarada às devidas entidade públicas. 

Frequentemente a não declaração do trabalho é associada a trabalhos domésticos, 

jardinagem, explicações e trabalhos de construção civil. 

Inclui-se na presente definição o trabalho clandestino prestado por imigrantes em 

situação irregular (tal situação verifica-se em grande parte das atividades económicas e 

essencialmente na agricultura, silvicultura, indústria extrativa e setor primário). Portanto, 

em comparação com o conceito dado anteriormente não se verifica aqui a falta de 

remuneração nem a natureza ilícita da atividade laboral.  
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Desta forma, observa-se, uma falta de comunicação às entidades públicas, mais 

precisamente, à AT e à SS para efeitos de liquidação de imposto sobre os rendimentos e 

de contribuições à SS. Conta-se ainda, com a ausência de comunicação à ACT quando a 

mesma se verifique necessária (ex: admissão de trabalhadores provenientes de países fora 

da EU e ao SEF quando se trate de trabalhador estrangeiro.  

 

Em suma, o trabalho não declarado consiste no exercício uma atividade laboral 

remunerada (em dinheiro ou em espécie), de natureza licita, mas que não foi total ou 

parcialmente declarado às entidades públicas (AT, SS, SEF, ACT, etc.). 

O conceito em análise pode ainda ser dividido tipologicamente entre trabalho total 

ou parcialmente não declarado e trabalho não declarado intranacional e internacional. A 

primeira tipologia relaciona-se com o tipo de autoridade pública à qual não foi declarado 

o exercício da atividade ou a remuneração da mesma41. A segunda tipologia, por sua vez, 

já depende da regularidade da situação dos agentes económicos intervenientes em matéria 

de legislação sobre nacionalidade e imigração. 

 

No que concerne o trabalho totalmente não declarado, não existe aqui a declaração 

da remuneração auferida mediante o desenvolvimento da atividade laboral nem a 

declaração do exercício de tal atividade.  

 

As entidades publicas às quais se devem realizar as comunicações não se cingem 

apenas na AT, SS e ACT, pois existem diversas situações que carecem de comunicação. 

Por exemplo, no IEFP quando a atividade exercida por empresa de trabalho temporário 

por empregador que não possua o alvará necessário; no InCI, quando se trate de uma 

atividade de construção por entidade que não seja detentora de alvará ou titulo de registo; 

IMT quando a atividade laboral esteja relacionada com transporte rodoviário de 

mercadorias em automóveis a partir de 2500 kg ou quando o empregador não possua 

licença comunitária ou respetivo alvará; e PSP tratando-se de atividade de segurança 

exercida por pessoa não devidamente habilitada.  

 

 
41 Atenção, trata-se aqui apenas da ausência de declaração de remuneração auferida e não da falta 

de recebimento da mesma. 



 

 

Esta irregularidade é altamente prejudicial ao trabalhador, uma vez que, não acaba 

por existir aqui um vínculo laboral entre o trabalhador e a entidade empregadora, o que 

faz com que o trabalhador acarrete inúmeras consequências no que concerne o exercício 

dos seus direitos, isto é, o trabalhador que esteja sujeito a trabalho não declarado ou 

parcialmente não declarado encontra-se numa posição vulnerável deparando-se com um 

conjunto de barreiras que comprometem as boas condições de trabalho e 

consequentemente o seu bem-estar psicológico, físico e psicossocial. Estas barreiras 

criadas pela não criação de vínculo laboral e não comunicação obrigatória da admissão 

de trabalhador às entidades acima já mencionadas fomentam a inexistência de proteção 

laboral e social acabando por permitir que sejam verificadas algumas violações de 

direitos, sendo as mais observadas as seguintes: 

a) Não possuir apólice de seguro o que impossibilita o trabalhador de usufruir do 

seguro em caso de acidente de trabalho e assegurar a reparação dos danos 

resultantes do mesmo. “A dimensão humana e social mais vulnerável que se 

encontra prejudicada com o acidente de trabalho reclama que a mesma seja 

priorizada frente aos interesses da empresa, daí o seu enquadramento progressivo 

nas teorias da responsabilidade civil face à constatação mais elementar de justiça 

de que quem cria ou mantém um risco em proveito próprio, deve suportar as 

consequências prejudiciais que daquele resultem” (Varela, 1994, p. 646). As 

responsabilidades pelos acidentes de trabalho são impostas à seguradora, mas são 

os empregadores que possuem a obrigação de responder pelos danos emergentes 

dos acidentes de trabalho quando a seguradora não os cubra. Contudo, não 

havendo vínculo laboral, o trabalhador não se encontra totalmente protegido no 

que concerne a certificação de que são reparados todos os dados emergentes desse 

acidente; 

b) As contribuições para a Segurança Social não são realizadas corretamente ou não 

são realizadas de todo, não possuindo, assim, proteção social no que concerne a 

prestações sociais, por exemplo, a abonos de maternidade, subsídios de assistência 

a filho menor, pensões de velhice, baixa por doença, subsídio de desemprego; 

c) Não possuem vínculo laboral o que permite a que sejam sujeitos a condições de 

trabalho indignas e inseguras; 
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d) Não existe igualdade no que concerne as oportunidades de progressão na carreira, 

formação continua laboral; 

e) Discriminação e assédio no trabalho o que consiste num risco psicossocial; 

f) Não há lugar à proteção que é reconhecida pelo regime jurídico da parentalidade 

o que irá adulterar o direito a licença, a possibilidade de faltar justificadamente, 

não existe redução do tempo de trabalho; 

g) Não há lugar à proteção da segurança e saúde de trabalhadora grávida, ou seja, 

muitas vezes a trabalhadora grávida é sujeita a realizar tarefas e atividades que 

são proibidas por lei42, como por exemplo, a exposição a agentes químicos, 

vetores de transmissão do toxoplasma ou radiações ionizantes, a agentes físicos 

suscetíveis de provocar lesões fetais ou desprendimento da placenta (vibrações, 

movimentação manual de cargas, temperaturas extremas de calor ou frio); 

h) Inserção dos trabalhadores em setores de trabalho abaixo das suas qualificações; 

i) Condições de trabalho pouco favoráveis e com elevados níveis de insegurança; 

j) A retribuição não é paga como estipulado na lei, ou seja, muitas vezes deparamo-

nos com situações em que a retribuição é inferior à remuneração mínima mensal 

garantida ou àquela que é prevista pelo IRCT aplicável, pode ainda acontecer que 

esta não é paga pontualmente ou não são pagos os subsídios de férias e 

alimentação; 

k) Não são respeitados limites máximos de período normal de trabalho, ou seja, o 

trabalhador acaba por trabalhar mais horas do que aquelas que são permitidas por 

lei o pode colocar em risco o bem-estar do trabalhador, aumentando a 

probabilidade de ocorrência de acidente de trabalho ou fomentar riscos 

psicossociais derivados da excessiva carga horária e pouco descanso, tais como, 

o Stress e o Burnout. Esta falta de descanso pode comprometer a atividade laboral, 

falamos aqui não só em baixa produtividade ou o desenvolvimento incorreto das 

tarefas laborais, mas também acaba por interferir diretamente na saúde mental e 

física dos trabalhadores potenciando a ocorrência de desgaste e redução de 

autoestima, qualidade de vida e bem-estar; 

l) Existência de vicissitudes contratuais; 

 
42 Lei 102/2009, de 10 de setembro – regime jurídico da promoção da segurança e saúde no 

trabalho. 



 

 

m) Insegurança no que concerne o despedimento sem justa causa, ou seja, não sendo 

o “vinculo laboral” comunicado às entidades competentes será mais fácil ao 

empregador despedir o trabalhador sem justa causa. O trabalhador aqui não 

usufrui da proteção que é dada pela legislação, nomeadamente, pelos artigos 351º 

e seguintes do Código do Trabalho, nem das compensações que lhe seriam 

devidas em caso de cessação do contrato de trabalho ou indemnizações em caso 

de despedimento sem justa causa; 

n) Não cumprimento das regras de higiene, segurança e saúde no trabalho e medidas 

de promoção da melhoria da segurança e saúde dos trabalhadores, não se 

verificando aqui um correto “desenvolvimento e implementação de uma política 

efetiva e coerente de gestão e segurança e saúde no trabalho (SST) que, em estrita 

observância dos princípios gerais de prevenção, pressuponha, entre o mais: a 

organização dos serviços de SST da empresa; a avaliação e o controlo dos riscos 

profissionais; a implementação das medidas de prevenção adequadas aos riscos 

em presença; a formação dos trabalhadores em STT; a vigilância da saúde dos 

trabalhadores; a garantia do exercício, por parte dos trabalhadores, dos seus 

direitos de consulta, informação e participação; a utilização de equipamentos de 

trabalho adequados; e a implementação de medidas de proteção coletiva e 

individual que se revelarem necessárias” (Santos, 2013, p. 114); 

o) Degradação das condições de trabalho e de vida dos trabalhadores, “traduzida, em 

regra, no exercício de uma atividade profissional em condições indignas, 

insalubres e inseguras, em clara violação dos mais elementares direitos dos 

trabalhadores, sobretudo em matérias como a igualdade e não discriminação (…)” 

(Santos, 2013, p. 183) A degradação das condições de trabalho fomentam o 

aumento dos índices de sinistralidade laboral (acidentes de trabalho e doenças 

profissionais), havendo mutuamente uma degradação dos valores morais e éticos.  

p) Impedimento de aquisição de autorização de residência para exercício de 

atividade subordinada. Trata-se de um impedimento pois a aquisição da 

autorização apenas é possível se o individuo requerente já for titular de um 

contrato de trabalho celebrado nos termos da lei (como já visto no capítulo 

anterior) e estiver inscrito na segurança social e possuir aa sua situação 

contributiva regularizada, por exemplo.  
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O facto de não beneficiarem, por norma, de proteção social adequada, terem 

dificuldade em compreender e exprimir-se na língua do país de acolhimento, não terem 

acesso a  informação relevante, desconhecerem a legislação aplicável no país de 

acolhimento (e, em especial, os seus direitos e obrigações), não conseguirem ver 

reconhecidas, validadas e certificadas as suas qualificações, competências e experiencia 

profissional, a que acresce o facto de viverem em constante sobressalto, com medo de ser 

deportados para o seu país de origem ou cidadania, tendem a agravar a sua especial 

vulnerabilidade, reduzindo o seu nível de exigência e a sua capacidade reivindicativa e 

de exercício de direitos, o que se consubstancia, nas mais das vezes, em aceitarem prestar 

trabalho não declarado, muito frequentemente em condições socialmente inaceitáveis 

(porque indignas, inseguras e insalubres), como única forma de assegurar a sua própria 

subsistência e a da sua família, contribuindo deste modo para a diminuição generalizada 

das condições de trabalho, através do dumping social. (Santos, 2013, p. 358). Os 

trabalhadores estrangeiros inserem-se num dos grupos que a literatura tipifica como um 

dos grupos mais vulneráveis ao trabalho não declarado involuntário. 

 

A situação de integração social precária, se não mesmo de marginalidade e 

ilegalidade de residência, geram situações em que a perceção de um qualquer rendimento 

é indispensável à sobrevivência e implicam um poder negocial muito baixo ou inexistente 

face às condições impostas pela entidade patronal (DGEEP, O trbalho não declarado em 

Portugal - Metodologia de abordagem e tentativa de mediação, 2006, p. 14) 

 

No contexto dos trabalhadores não declarados, os imigrantes irregulares acabam 

por ser dos mais expostos a níveis de riscos profissionais intoleráveis, sendo amiúde 

obrigados a trabalhar durante longos períodos, sem intervalos e sem dias de descanso, 

usualmente em tarefas de baixa produtividade e pouco exigentes ao nível de 

qualificações, auferindo rendimentos baixos (não raras vezes com valores inferiores à 

retribuição mínima mensal garantida estabelecida por lei), irregularidades e sem garantias 

do seu recebimento e, por norma, sem qualquer acesso a formação e a informação. 

(Santos, 2013, p. 359). 

 



 

 

A medição do fenómeno do trabalho não declarado caracteriza-se por ser uma 

tarefa complexa encontra-se muito dependente do ato de denúncia (pelo próprio 

trabalhador ou terceiro) e fiscalizações por parte das entidades competentes. 

Embora que, se tem observado um aumento progressivo de averiguação desta 

realidade verifica-se necessária a criação de metodologias e técnicas de prevenção e 

aumento da eficiência de fiscalização.  

 

O trabalho não declarado é mais “evidente no caso das grandes empresas do sector 

que recorrem a formas de subcontratação, e subempreitada ou de aquisição de serviços 

(…)” (DGEEP, O trbalho não declarado em Portugal - Metodologia de abordagem e 

tentativa de mediação, 2006, p. 61). 

 
 

3.3 Tráfico de Seres Humanos e Exploração Laboral  
 

O tráfico de Seres Humanos caracteriza-se por ser um crime contra a liberdade 

pessoal bastante complexo pois recorre a várias formas de violência e de exploração. 

Conforme dispõe o artigo 160º do Código Penal quem “oferecer, entregar, recrutar, 

aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, incluindo a 

exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a extração de 

órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas: a) Por meio de violência, rapto 

ou ameaça grave; b) Através de ardil ou manobra fraudulenta; c) Com abuso de autoridade 

resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou 

familiar; d) Aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial 

vulnerabilidade da vítima; e) Mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem 

o controlo sobre a vítima; é punido com pena de prisão (…)”, ou seja, verifica-se aqui a 

identificação das formas que este crime é praticável proibindo simultaneamente a prática 

destes atos. É importante frisar que estes atos são puníveis e proibidos mesmo que a 

vítima concorde com a realização dos mesmos, conforme disposto no n.º 8 do artigo em 

análise.  
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Como sucede com quase todos os prodígios criminosos que resultam em violações 

dos direitos fundamentais, o Tráfico de Pessoas alimenta-se do aproveitamento das 

fragilidades do Outro (OIKOS, 2018, p. 34). 

No que concerne a exploração há que ter em consideração que “para além da 

exploração que normalmente ocorre antes da partida, associada à cobrança de elevados 

honorários pelo “serviço” de colocação dos migrantes irregulares no país de acolhimento, 

ou durante o trajeto, relativa às condições deploráveis, inseguras e perigosas da própria 

viagem, a exploração surge usualmente após a chegada ao país de destino e é, por norma, 

de natureza sexual ou laboral (Santos, 2013, p. 379). No que concerne a exploração 

laboral, verifica-se aqui a submissão do trabalhador a precárias condições de trabalho e 

insegurança no contexto laboral. Podemos verificar uma maior ocorrência de exploração 

em setores como a agricultura e construção civil.  

 

A exploração laboral “trata-se de uma atividade cujas receitas e margens unitárias 

são substancialmente inferiores às geradas pela exploração sexual, o que tende a 

determinar a necessidade de volumes acrescidos de migrantes (e, por esta via, de um grau 

de controlo, de coação e de violência substancialmente superior, sobretudo considerando 

a maior dificuldade de rotação destes entre locais de trabalho) e de períodos mais longos 

de exploração, no sentido de tornar o respetivo tráfico suficientemente rentável e atrativo 

para os traficantes e exploradores, considerando os riscos acrescidos deste tipo de 

exploração (Santos, 2013, p. 380). 

 

Este crime está associado a um padrão composto por essencialmente três grandes 

fases: o recrutamento, o transporte e a exploração. Estas fases poderão ser desenvolvidas 

apenas por um agente, mas em grande parte dos casos, verificamos 3 entidades, ou seja, 

o agente recrutador, o transportador e o empregador. O agente recrutador seleciona, 

contacta e recruta as potenciais vítimas ludibriando-as e abusando da sua vulnerabilidade. 

O transportador leva os trabalhadores estrangeiros (vítimas) ao local da sua exploração, 

onde entra o empregador que se desenvolve a exploração, atribuindo aos mesmos as 

tarefas que devem de cumprir através de mecanismos de coação direta ou indireta.  

É, geralmente, na última fase do processo que as pessoas se apercebem da teia de 

dependência em que foram enredadas, mas não é descartável a hipótese, também real, de 



 

 

as condições abusivas se fazerem notar desde a angariação, ou durante o transporte (…) 

retiramos que eles se fazem, maioritariamente, através da publicação de contactos 

telefónicos em jornais de grande tiragem, placares afixados nos cafés das localidades, via 

Internet, ou por conhecimentos informais em que um “amigo de um amigo” surge a 

realizar uma oferta irrecusável. No caso específico do Tráfico para Exploração Laboral, 

o isco consiste, habitualmente, numa proposta laboral estranhamente generosa. (OIKOS, 

2018, p. 38). 

 

Face ao exposto, e mediante estudos realizados, constata-se que o TSH é um crime 

que constrói os seus alicerces sob a vulnerabilidade, desigualdade e pobreza das pessoas. 

Por norma, os fatores que facilitam a ocorrência de TSH é a existência no país de origem 

dos trabalhadores estrangeiros, um elevado nível de desemprego, pobreza, baixos níveis 

de educação, pouca ou nenhuma informação sobre o acesso ao emprego no país de destino 

de forma segura, ineficiência dos canais de migração legais, os considerados lucros do 

negócio de TSH, entre muitos outros. No país de origem existe essa motivação de recorrer 

a TSH devido a pressões do mercado de trabalho devido a competitividade que intima a 

redução nos custos de produção e consequentemente um aumento de procura pelos 

consumidores de produtos e serviços de baixo custo, entre outros fatores auxiliares.  

 

A exploração laboral “de uma forma abrangente, todas essas situações que estão 

associadas à violação de preceitos da legislação laboral, da Segurança Social ou mesmo 

da lei que regula a entrada, permanência, saída e afastamento de estrangeiros do território 

nacional (…)  Nos casos de Tráfico para Exploração Laboral, o resultado final pretendido 

pelo traficante é, de facto, a constituição de uma relação de Trabalho Forçado, uma vez 

que as vítimas daquele crime são enganadas, violentadas ou abusadas na sua 

vulnerabilidade precisamente com o propósito de se envolverem em relações laborais que 

se sentirão forçadas a manter” (OIKOS, 2018, p. 40).  Temos como elementos da 

exploração laboral, o excesso de horas de trabalho e incumprimento de períodos e dias de 

descanso, incumprimento de regras e medidas de segurança e higiene no trabalho, 

incumprimento do dever de pagar a retribuição ao trabalhador ou pagamento de 

retribuição abaixo ao ordenado mínimo, despedimento ilícito, incumprimento do dever 

de comunicação à ACT e Segurança Social, seguida de incumprimento no que concerne 



 

82 
 

o pagamento das contribuições à Segurança Social, entre outros. É importante frisar que 

muitas vezes a exploração não vem só, ou seja, pode ser interligada com o recurso à 

coação – esta é realizada através de variadíssimas formas, como por exemplo, a violência, 

retenção de documentos ou meios de subsistência, ameaça de deportação e ameaça ao 

próprio e aos seus familiares. 

 

De acordo com o SEF, os trabalhadores estrangeiros são, na maioria dos casos, 

recrutados por empresas de cedência de trabalho temporário, fundadas e geridas por 

cidadãos estrangeiros, que lhes prometem transporte, alojamento, uma boa remuneração, 

direito a férias e dias de descanso, no entanto, sucede que, são, muitas vezes, alojados em 

casas arrendadas pelos empregadores ou pelos angariadores cujas não possuem condições 

mínimas de higiene e salubridade, vivendo estas vítimas em sobrelotação. Estudos e 

fiscalizações efetuadas pelo SEF averiguaram que os trabalhadores estrangeiros vítimas 

deste crime encontram-se numa total dependência dos angariadores, são isolados da 

restante comunidade de forma a não terem acesso a informações e ajudas externas.  

 

Mais se verificou e ainda se verifica que lhes são exigidas exorbitantes quantias 

relativas à acomodação, alimentação, transporte, gás, eletricidade e água, sendo 

realizados os descontos dessas despesas diretamente do vencimento, nunca chegando a 

totalidade do vencimento “às mãos” destes trabalhadores. O facto de esse desconto ser 

direto e até haver situação de retenção de documentos ou vencimentos o trabalhador 

estrangeiro vê-se impossibilitado ou uma enorme dificuldade em encontrar mecanismos 

de proteção, sendo essencial o aumento de fiscalizações por parte das entidades 

competentes de forma a desmantelar estes crimes. 

 

 Face ao exposto, verificar e comprovar situação de TSH acaba por ser um pouco 

difícil, uma vez que, são redes bem organizadas e escondidas e existe um enorme medo 

ou até desconhecimento por parte de vítima, não prestando a mesma a denúncia dessa 

ocorrência. São realizadas algumas ações de fiscalização por parte de várias entidades, 

como por exemplo, a PSP, GNR, ACT e SEF, no entanto, não se verificam suficientes 

face à quantidade de imigrantes existentes em Portugal. Não obstante esta dificuldade 

existem indicadores que aludem para estas situações de TSH, nomeadamente, quando se 



 

 

verifica que o trabalhador estrangeiro evita o contacto e responder a questões sobre o seu 

trabalho, quando apresenta indícios de estar a ser controlado através de sinais de medo, 

desconfiança e tristeza, possui sinais de violência ou não possui os seus documentos de 

identificação.  

 

De acordo com o RIFA de 2020 (adiante designado com Relatório de Imigração, 

Fronteiras e Asilo), foram sinalizadas 59 vítimas de TSH, das quais 48 correspondem a 

exploração laboral, 6 a exploração sexual, 1 a mendicidade e 2 a adoção ilegal. Verifica-

se que a exploração laboral é o tipo de exploração que tem maior incidência em Portugal. 

 

O SEF tem assumido um forte compromisso e empenho no combate ao fenómeno 

do Tráfico de Pessoas, competindo à Unidade Anti-Tráfico de Pessoas (UATP) coordenar 

e coadjuvar todas as Unidades Orgânicas do SEF nesta matéria, bem como assegurar a 

necessária articulação com todas as entidades envolvidas na execução do IV Plano 

Nacional de Ação para a Prevenção e o Combate ao Tráfico de Seres Humanos 2018-

2021 (SEF, 2020, p. 48).  

 

De acordo com o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, verifica-se um 

maior número de casos de TSH no setor agrícola, seguindo-se a restauração e servidão 

doméstica. 

Os arguidos recrutavam cidadãos estrangeiros que sabiam estar em situação 

irregular em Portugal, para trabalharem nos estabelecimentos comerciais que 

exploravam, impondo-lhes horários de trabalho excessivos, sem folgas e sem 

remuneração adequada, colocando-os a dormir em alojamentos sem condições mínimas, 

aproveitando-se assim da situação de especial vulnerabilidade e da total dependência 

económica em que se encontravam (OTSH, 2021, p. 40).  

 

De acordo com investigações apuradas pelo Observatório tendo como fonte o SEF 

e Operação Lezíria, os estrangeiros, especialmente de nacionalidade indiana foram “alvo 

de ameaças (por exemplo, de despedimento caso apresentassem denúncia) e controlo no 

local por colaboradores diretos (...) Sem direito a retribuição conforme contrato de 

trabalho (de resto, contrato que tiveram de pagar e sob promessa de assistência na 
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regularização documental em território nacional), encontravam-se alojadas em habitações 

sobrelotadas (fornecidas pela entidade empregadora), sendo descontado do vencimento o 

valor da renda, elevado para as condições e sem registo no recibo de vencimento. Um dos 

arguidos era ainda proprietário de um minimercado, obrigando as presumíveis vítimas a 

fazer compras de bens essenciais no seu estabelecimento” (OTSH, 2021, p. 41). 

 

Em 2020, o TSH para fins de exploração laboral teve maior presença no distrito 

de Santarém, Portalegre e Beja. “Maioritariamente adultas (77), do sexo masculino (54). 

Mais de metade das presumíveis vítimas do sexo feminino (16 das 25 registadas) 

encontram-se associadas ao mesmo evento – operação Lezíria – presença de agregados 

familiares” (OTSH, 2021, p. 42), sendo as vítimas maioritariamente de nacionalidade 

indiana, moldava e paquistanesa. 

 

Em conformidade com o relatório em análise verificou-se que na maioria dos 

casos as vítimas foram “recrutadas” e ludibriadas através da famosa tática de promessa 

de trabalho e de regularização em território português. “Nestes casos, e considerando o 

peso estatístico das sinalizações em resultado da Operação Lezíria, verificou-se o passa a 

palavra entre presumíveis vítimas, acabando estas, inadvertidamente, por recrutar outros 

concidadãos/ãs” (OTSH, 2021, p. 43). 

 

No que concerne ações de fiscalização com carácter preventivo a OTSH verificou 

em 2020 que houve uma redução da quantidade de ações, principalmente, em locais 

passiveis de serem detetados casos de Tráfico de Seres Humanos.  “A GNR efetuou 718 

ações (autónomas e conjuntas), das quais 427 em locais de atividade agrícola, valor que 

representa 59% do total da atividade em 2020 (representatividade percentual também 

observada em 2019 – 44% do total) e o único setor com valores positivos. (…) Do total 

das ações (autónomas e conjuntas) realizadas pelo SEF verifica-se uma diminuição de 

41% (- 2.076 ações)” (OTSH, 2021, pp. 22-23).  

 

Relativamente à atividade desenvolvida pela ACT, frequentemente dinamizada 

num cenário de cooperação com os todos os atores relevantes, em situações suspeitas de 

TSH para exploração laboral/trabalho forçado e, tendo em conta que em situações de 



 

 

inspeção dos locais de trabalho se encontram simultaneamente presentes as entidades com 

competência de investigação deste crime e identificação das vítimas, compete à ACT a 

salvaguarda do cumprimento dos direitos laborais dos/as trabalhadores/as (OTSH, 2021, 

p. 24). A ACT mediante as fiscalizações efetuadas constatou que o setor agrícola, cujo 

foi alvo de uma maior intervenção, é aquele que apresenta as piores condições de trabalho.  

Adicionalmente, e não ignorando os impactos da situação pandémica nas ações de 

fiscalização, constata-se que a diminuição registada em 2020 segue uma tendência, 

global, de diminuição de ações de fiscalização (OTSH, 2021, p. 26). A diminuição de 

ações de fiscalização veio dificultar ainda mais a verificação destas ocorrências. 

 

 

3.4 Outras ilicitudes (interligadas com as acima mencionadas e 

isoladas) 
 

Analisando as principais ilicitudes verificadas por experiência e conhecimento 

profissional, é pertinente abordar algumas das mais verificadas de forma a entender 

melhor a realidade dos trabalhadores estrangeiros, iniciando o presente subcapítulo por 

uma abordagem de alguns conceitos. 

 

3.4.1 Burla 

 

A burla relativa a trabalho ou emprego consiste na " provocação de prejuízo 

patrimonial a outra pessoa, com intenção de obter para si ou para terceiro enriquecimento 

ilegítimo, através de aliciamento ou promessa de trabalho ou emprego no estrangeiro, ou 

através de aliciamento ou promessa de trabalho ou emprego em Portugal a estrangeiro 

(Santos, 2013, p. 368). Para além de burla relativa a trabalho ou emprego, no sentido 

estrito, é recorrente verificar uma dinâmica de colaboração entre a entidade empregadora 

e empresas intermediárias cujas realizam a angariação de trabalhadores estrangeiros 

prometendo um determinado trabalho, com determinadas condições, porém, o 

previamente prometido e acordado não corresponde à realidade, ou seja, poderá não 

existir o posto de trabalho, ou existir sendo sujeito a condições precárias. Por norma, tais 

empresas intermediárias, não só providenciam o contacto entre o empregador e o 
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trabalhador, como "ajudam" na obtenção da documentação para entrada dos estrangeiros 

no país (por exemplo, vistos de turismo ou de curta duração) e na obtenção de alojamento.  

Nas situações mais drásticas, tais empresas, ficam a gerir a situação financeira e 

social dos trabalhadores estrangeiros, recebendo a sua remuneração, e em certos casos 

descontando diretamente o valor da sua mediação (para além de valores já pagos antes da 

entrada no país) e do alojamento (alojamento que muitas vezes apresenta condições 

desumanas e possui valores soberbos). Poderá ainda verificar-se a retenção dos 

documentos de identificação dos trabalhadores por parte das empresas de forma a 

garantirem o prosseguimento desta situação jogando assim com o medo, 

desconhecimento e vulnerabilidade destes.  

Decorre um malabarismo entre o engano, a coação, o isolamento, e a exploração. 

O engano, enquanto aspeto indissociável do tráfico de seres humanos, envolve, 

fundamentalmente, a prestação de informações falsas a respeito da natureza do trabalho 

a desenvolver, das respetivas condições, da dureza, condições e perigos da viagem a 

empreender, do país de destino, e da legislação de imigração aplicável nos países de 

trânsito e acolhimento (Santos, 2013, p. 378). 

 

 

3.4.2 Coação 

A coação, por seu turno, envolve sobretudo a ameaça, a extorsão, o abuso de poder 

e, frequentemente, a própria utilização da força e da violência. Embora normalmente o 

exercício da coação apenas surja no país de destino (uma vez que é mais fácil fazer as 

pessoas atravessarem a fronteira voluntariamente), não é raro que as pessoas objeto de 

tráfico sejam raptadas ou até mesmo licitadas em leilões, nos “modernos” mercados de 

escravos (Santos, 2013, p. 378). A coação insere no seu conceito forçar o trabalhador a 

realizar tarefas contra a sua vontade, reter a sua remuneração ou pagar a mesma 

tardiamente, confiscar a documentação de identificação ou intimidar os trabalhadores e 

as suas famílias mediante violência física ou psicológica.  

 

 

3.4.3 Isolamento 

 



 

 

O isolamento constitui também um traço comum do tratamento normalmente 

dispensado aos migrantes traficados, cujo objetivo parece consistir em impedir que estes 

estabeleçam laços de confiança com pessoas que eventualmente os possam ajudar, fora 

do círculo em que estão autorizados a circular. (Santos, 2013, p. 379). Este isolamento é 

por vezes atingido mediante a colocação do trabalhador em alojamentos cujos são 

habitados apenas e exclusivamente por pessoas que se encontram na mesma situação, os 

quais não possuem conhecimento dos seus direitos.  Esta “rede”, por vezes, ainda recorre 

a ações mais drásticas, como, a realização do transporte desses trabalhadores, de forma 

que os mesmos possuam uma vida de trabalho-casa, casa-trabalho, eliminando a 

possibilidade de contacto com o “mundo exterior”.  

 

 

3.4.4 Dumping Social 

 

O dumping social caracteriza-se por ser um leque de práticas adotas pela entidade 

empregadora com o objetivo de lograr de vantagem competitiva derivada de uma redução 

de custos de mão de obra. Ou seja, a entidade empregadora contorna a lei ao destacar 

trabalhadores para obter uma vantagem competitiva sobre as empresas concorrentes, 

aproveitando-se simultaneamente da situação vulnerável dos trabalhadores estrangeiros 

que são sujeitos a condições de trabalho precárias.  

Estas práticas são propícias à recorrência de situações como a fraude, burla (já 

identificada acima) ou até abuso da lei.  

 

 

3.4.5 Falsa Subordinação Jurídica 

 

Uma das formas de contornar a lei muito usadas no mundo laboral é a falsa 

prestação de serviços, ou seja, o trabalhador é contratado como prestador de serviços, no 

entanto encontra-se sob subordinação jurídica, ou seja, por norma possui um horário de 

trabalho, trabalha nas instalações da entidade empregadora e/ou utiliza os materiais da 

entidade empregador, entre outros.  
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A entidade empregadora ao recorrer à prestação de serviços está a evitar a criação 

de um vínculo laboral entre ela e o trabalhador facilitando desta forma o “despedimento” 

do mesmo, ou seja, poderá dispensar o trabalhador dos seus serviços de forma mais 

facilitada.  

Considerando as características da prestação de serviços já mencionadas no 

capítulo sobre a tutela laboral relembra-se que a mesma pode ser a título oneroso ou 

gratuito, enquanto o contrato de trabalho exige sempre que seja paga uma retribuição 

referente ao trabalho efetuado pelo trabalhador. A “entidade empregadora” ao escolher a 

prestação de serviços invés do contrato de trabalho pode fugir mais facilmente à sua 

obrigação de pagar essa retribuição devida de que o trabalhador tem direito.  

 

Na prestação de serviços a atividade é desenvolvida de forma autónoma, ou seja, 

por norma o prestador da atividade exerce a sua atividade nas horas que mais lhe 

convenham sem existir aqui o “dever de prestar” contas a não ser a si próprio (não existe 

subordinação jurídica). No entanto, sucede que na maioria dos casos é criada uma 

subordinação jurídica, o suposto “prestador de serviços” desenvolve a sua atividade sob 

jurisdição da empresa.  

O legislador de forma a combater esta fraude estabelece no artigo 12º do CT a 

presunção da laboralidade. Esta presunção permite aprimorar a proteção do trabalhador 

estrangeiro, todavia, para isso o mesmo deverá conhecer os seus direitos de forma a poder 

reportar essa situação caso seja vítima de tal irregularidade. Para que o trabalhador 

estrangeiro conheça os seus direitos sugere-se o desenvolvimento de ações de 

sensibilização e informação que deverão ser realizadas junto das empresas. 

 

 

3.4.6 Irregularidades em geral 

 

Para além das irregularidades mencionadas acima, são inúmeras as situações 

ilegais a que os cidadãos estrangeiros são dispostos. Com base em conhecimento 

profissional é possível averiguar as seguintes situações em massa, para além das já 

mencionadas: 



 

 

a) O trabalhador não recebe a remuneração devida pela prestação do seu trabalho – 

o rendimento não é pago ou é pago, mas abaixo do salário mínimo mensal (ex: 1 

ou 2 euros por hora), o vencimento é mais baixo em comparação com um 

trabalhador português; 

b) O trabalhador recebe a remuneração de forma irregular; 

c) O trabalho e consequentemente a remuneração do trabalhador fica sujeita aos dias 

em que o mesmo trabalha, ou seja, na agricultura se chover o mesmo não trabalha 

nem aufere o vencimento – acontece muitas vezes que em meses que chove 

durante vários dias o trabalhador apenas trabalha 10 dias e só recebe o rendimento 

correspondente a esses dias; 

d) É vedado ao trabalhador o direito a dias de descanso – averiguam-se várias 

situações em que o trabalhador trabalha durante 3 ou 4 meses (ou até mais) sem 

ter direito a um único dia de descanso e quando solicita o dia de descanso é 

confrontado com ameaças de despedimento, despejo do alojamento, retenção de 

documentos ou deportação, é alvo de assédio; 

e) É vedado ao trabalhador o direito a períodos de descanso; 

f) É vedado do trabalhador ao direito a férias e ao subsídio de férias e de Natal; 

g) O trabalhador não recebe o subsídio de alimentação; 

h) Não é redigido contrato de trabalho ou é redigido, mas com vários erros e lacunas, 

ou até poderá ser redigido de forma correta mas não é comunicada admissão de 

trabalhador junto da ACT e Segurança Social; 

i) Não é de todo comunicada a admissão de trabalhador junto da ACT (quando 

exigível) e Segurança Social; 

j) Não são efetuados os pagamentos das contribuições sociais corretamente juntos 

da Segurança Social ou não são efetuados de todo – por vezes a entidade 

empregadora informa o trabalhador de que tem a sua situação regularizada, no 

entanto essa informação não corresponde à verdade; 

k) A entidade empregadora cobra honorários por solicitar o NISS ao trabalhador 

estrangeiro junto da Segurança Social; 

l) A entidade desconta diretamente do vencimento do trabalhador valores 

exorbitantes correspondentes a alojamento facultado pela mesma; 

m) O trabalhador é vítima de assédio; 
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n) O trabalhador é vítima de discriminação; 

o) O trabalhador é sujeito a más condições de trabalho; 

p) Não é facultado ao trabalhador EPIS e o mesmo não é abrangido pelas políticas 

de segurança, higiene e saúde no trabalho; 

q) O trabalhador não é abrangido pela medicina no trabalho; 

r) O trabalhador não possui seguro de acidentes de trabalho; 

s) O trabalhador não é indemnizado pelos danos causados pelo acidente de trabalho; 

t) O trabalhador é despedido sem justa causa e sem receber as compensações 

devidas;  

u) Retenção de documentos de identificação; 

v) O trabalhador é recrutado para desenvolver um determinado trabalho com 

determinadas condições e é forçado a realizar outro e muitas vezes com condições 

piores; 

w) É vedado ao trabalhador o direito á formação e progressão na carreira; 

x) A entidade empregadora realiza contratos de trabalho a termo certo ou incerto - 

muitas vezes a entidade empregadora possui várias empresas e vai elaborando 

vários contratos de trabalho a termo certo ou incerto com o trabalhador, ou seja, 

sempre que o contrato de trabalho cessa, é alterada a empresa que contrata de 

forma a não realizar um contrato sem termo e o trabalhador não ficar efetivo nos 

quadros da empresa; 

y) O trabalhador quando solicita que sejam cumpridos os seus direitos é ameaçado 

sob várias formas – ameaças físicas e psicológicas, com por exemplo, ser 

deportado, a sua família é ameaçada, etc. 

z) Entre outras. 

 

O trabalhador estrangeiro sujeito a estas ilicitudes sofre inúmeras consequências 

estando o mesmo repleto de medo, sentimento de insegurança, vergonha ou culpa, 

perturbações funcionais, cognitivas e afetivas, podendo ainda sofrer alterações 

psiquiátricas e sociais. 

 



 

 

Analisando a coletânea normativa referente ao Direito Laboral, Segurança, Saúde 

e Higiene no Trabalho e Direito do Estrangeiro, constata-se que existe um número 

relevante de normas que legislam sobre esta matéria.  

Ainda assim, também se verifica que o ordenamento jurídico português ainda tem 

muitas lacunas por suprir devendo a legislação ser mais severa no que concerne a punição 

das ilicitudes e crimes acima mencionados.  

 

Importa referir que a legislação proíbe a realização de tais atos ilícitos e dispõe a 

punição de quem pratica tais atos, como por exemplo, o artigo 160º do Código Penal que 

estipula a punição com pena de prisão de 3 a 10 anos de quem “oferecer, entregar, 

recrutar, aliciar, aceitar, transportar, alojar ou acolher pessoa para fins de exploração, 

incluindo a exploração sexual, a exploração do trabalho, a mendicidade, a escravidão, a 

extração de órgãos ou a exploração de outras atividades criminosas por meio de violência, 

rapto ou ameaça grave; através de ardil ou manobra fraudulenta; com abuso de autoridade 

resultante de uma relação de dependência hierárquica, económica, de trabalho ou 

familiar; aproveitando-se de incapacidade psíquica ou de situação de especial 

vulnerabilidade da vítima; ou mediante a obtenção do consentimento da pessoa que tem 

o controlo sobre a vítima. 

 

A Lei 23/2017, de 4 de julho (vulgo lei da imigração) proíbe e estabelece a punição 

de quem presta auxílio à imigração legal no seu artigo 183º, proibindo e estipulando 

punição igualmente no que concerne ao ato de angariação de mão-de-obra ilegal, no seu 

artigo 185º. 

A dificuldade muitas vezes existente em provar-se o crime de tráfico de seres 

humanos pode levar a que determinadas situações sejam punidas como auxílio à 

imigração ilegal ou até como outros crimes previstos na legislação penal (como nos casos 

de tráfico para exploração sexual, enquadrados como lenocínio), que são denominados 

“crimes conexos” ao tráfico de pessoas. (APAV, consultado em 20/12/2021) 

 

Todavia, as realidades sentidas pelos cidadãos estrangeiros não correspondem a 

cem por cento com o disposto na lei, visto que, se verifica uma dificuldade em fazer 

cumprir o disposto na lei. Devem, assim, ser criados mecanismos de proteção do 
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estrangeiro como cidadão e como trabalhador, devendo igualmente, ser melhorados os 

mecanismos de fiscalização, sensibilização e informação de forma a reduzir a incidência 

destas situações. É importante conseguir cumprir aquilo que se encontra disposto pelo 

ordenamento jurídico e fazer cumprir suas disposições legais.  

 

Constata-se essencial que sejam desenvolvidas políticas que avaliem este risco 

realizando uma boa gestão dos indicadores de risco, para isso, deve-se identificar e 

compreender os indicadores de risco, monitorizar e planear respostas adequadas à 

proteção do trabalhador estrangeiro e reavaliar esses indicadores de risco.  

Deve ser fornecido ao trabalhador estrangeiro apoio jurídico de forma a informar 

o mesmo dos seus direitos e como e a quem devem denunciar tais práticas ilícitas; e apoio 

social, de forma a agilizar a resolução de problemas sociais. 

 

 

3.4.7 Entidades a que os trabalhadores estrangeiros podem recorrer 

 

Existe um leque de entidades a quem o trabalhador poderá recorrer quando for 

vítima de tais práticas ilícitas ou quando apenas pretenda conhecer quais são os direitos 

que possui.  

O Alto Comissariado para as Migrações (ACM, I.P), tem como missão colaborar 

na definição, execução e avaliação das políticas públicas, transversais e setoriais em 

matéria de migrações, relevantes para a atração dos imigrantes nos contextos nacional, 

internacional e lusófono; para a integração dos imigrantes e grupos étnicos, em particular 

as comunidades ciganas; e para a gestão e valorização da diversidade entre culturas, etnias 

e religiões. O ACM, I.P., oferece um conjunto de serviços e iniciativas de apoio ao 

estrangeiro, nomeadamente os CNAIM43, CLAIM, Serviço de Tradução Telefónica, 

Linha de Apoio a Migrantes, Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados44, Núcleo de 

Ligação às Associações, áreas da Formação, Educação e Diálogo Inter-religioso, gabinete 

 
43 Visam assegurar, num mesmo espaço, e gabinetes de apoio a migrantes, para que seja dada uma 

resposta integrada aos migrantes no seu processo de acolhimento e integração. 
44 O NAIR assegura uma gestão coordenada e integrada do processo de integração de refugiados 

– acompanhamento do processo de integração de refugiados e beneficiários de proteção subsidiária, mapeia 
as disponibilidades locais de acolhimento e forma e sensibiliza as entidades. 



 

 

de Promoção da Aprendizagem da Língua Portuguesa, CICDR, Programa escolhas, entre 

muitos outros. 

A CICDR, é o órgão especializado no combate à Discriminação Racial e tem por 

objeto prevenir e proibir a discriminação racial e sancionar a prática de atos que se 

traduzam na violação de direitos fundamentais ou na recusa ou condicionamento do 

exercício de direitos económicos, sociais ou culturais, em razão de origem racial e étnica, 

cor, nacionalidade, ascendência ou território de origem. 

A ACT tem como missão promover a melhoria das condições de trabalho 

mediante a fiscalização do cumprimento das normas em matéria laboral, promover 

políticas de prevenção de riscos profissionais e controlar o cumprimento da legislação 

relativa à segurança e saúde no trabalho. 

A CITE que tem como missão promover a igualdade e não discriminação entre 

homens e mulheres no trabalho, no emprego e na formação profissional, colaborando na 

aplicação de disposições legais e convencionais nesta matéria, bem como as relativas à 

proteção da parentalidade e à conciliação da atividade profissional com a vida familiar e 

pessoal, no setor privado, no setor público e no setor cooperativo. 

Os trabalhadores estrangeiros podem também recorrer à PSP, GNR, Ministério 

Público, Associação Portuguesa de Apoio à Vítima, Linha SOS Imigrante, SEF, Instituo 

de Solidariedade e Segurança Social, Linha Nacional de Emergência Social (LINES), 

Associação Solidariedade Imigrante (SOLIM) entre muitas outras instituições e 

associações. Em Beja, o trabalhador estrangeiro poderá ainda recorrer à AIB – Associação 

para Apoio à Integração dos Imigrantes.  
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Considerações finais  
  

A tutela jurídica do trabalhador estrangeiro é regida por vários instrumentos, tanto 

de direito internacional como comunitário e internos. Ao trabalhador estrangeiro é 

reconhecido um leque de direitos que visam a proteção do mesmo a nível laboral como 

social e económico – fala-se aqui em direitos fundamentais, laborais, garantias do 

trabalhador dadas pelo CT e legislações em matéria de Segurança e Higiene no Trabalho. 

Como visto acima, o empregador deverá cumprir um conjunto de deveres que a legislação 

portuguesa impõe, devendo sempre, garantir ao trabalhador estrangeiro boas condições 

de trabalho garantindo igualmente o seu bem-estar físico, mental e psicossocial em 

contexto laboral. 

 

O trabalhador estrangeiro está sob constante situação de vulnerabilidade, devida 

a variadíssimos fatores, tais como, por exemplo, a diferença cultural, linguística, 

preconceitos e estereótipos, discriminação, trabalho não declarado, TSH, entre muitos 

outros. 

 

A irregularidade emergente ao trabalho não declarado acarreta inúmeras 

consequências ao trabalhador, nomeadamente, perder certos direitos e garantias, tais 

como, por exemplo, a proteção especial conferida pelo regime jurídico da parentalidade 

(licenças, baixas, dispensas, proteção de saúde e segurança no trabalho), regime de 

proteção social de parentalidade, igualdade de oportunidades e de tratamento no acesso 

ao emprego, formação, não discriminação, proteção jurídica, regime de mobilidade 

funcional e geográfica, regime de duração e organização do tempo de trabalho (violação 

de limites máximos de período de trabalho, do período de descanso diário e semanal, 

férias, feirados, etc.), ocorrência de despedimento sem justa causa, prestação de trabalho 

sem condições de higiene, segurança e saúde. 

 

A insegurança jurídica acarreta igualmente inúmeras consequências que 

impactuam negativamente na vida do trabalhador estrangeiro pois este encontra-se em 

situação de risco a vários níveis, sendo os riscos psicossociais um dos que se encontram 



 

 

presentes nessa realidade. Diz-se que os riscos psicossociais encontram-se relacionados 

com a insegurança jurídica do trabalhador, uma vez que, partem de situações como por 

exemplo a má remuneração, não respeito de períodos de descanso e direito a férias, não 

declaração do trabalho e o não pagamento das contribuições junto da Segurança Social. 

Estas situações podem causar ao trabalhador elevados níveis de stress, exigência 

emocional, burnout, más condições de trabalho, entre muitos outros problemas, tornando-

se propícias à probabilidade de ocorrência de acidentes de trabalho. 

 

Embora que se verifique um aumento de estudos sobre esta matéria observa-se a 

necessidade de investigar mais sobre esta matéria. Dada a clara necessidade de 

desenvolver os estudos e investigações sobre o tema, propõe-se um investimento em 

ações de sensibilização, informação por parte das entidades e dos trabalhadores, tal como, 

a criação de novas técnicas de fiscalização e atenção tendo em vista a segurança jurídica 

a nível laboral apontando novas praxis para a entidade empregadora e as suas articulações 

com o campo da segurança no trabalho.  

É importante chamar a atenção também para as questões e situações de trabalho 

no campo, pois o setor primário, a agricultura, é uma realidade desafiadora no país, e 

principalmente, no baixo Alentejo que tem sido deixada à margem nas pesquisas e 

práticas da segurança jurídica no trabalho. 
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4 Anexo 1 – Cotrato de trabalho a termo certo celebrado com 

trabalhador estrangeiro  
 

Entre:  

– Empregador,  pessoa colectiva nº …,  com sede na Rua …, com o Capital social 

n.º …., representada por …, (identificação completa do representante) adiante designada 

por primeira contraente45 e  

– Trabalhador, estado civil, profissão, residente na Rua …, titular do passaporte 

nº …, válido até …, com autorização de residência ou permanência emitido em …, 

NIF…., adiante designado por segundo contraente,  

é celebrado, de boa-fé, o presente contrato de trabalho a termo certo, que se regerá 

pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1ª 

(Admissão) 

A primeira contraente admite ao seu serviço o segundo contraente com início no 

dia …. 

 

CLÁUSULA 2ª 

(Funções) 

1. O segundo contraente obriga-se a exercer, sob a autoridade e direção da 

primeira contraente, as funções de … (categoria profissional, se estiver prevista em 

regulamentação coletiva do trabalho, ou descrição das tarefas). 

2. Na atividade mencionada em 1. são incluídas as tarefas afins ou 

funcionalmente ligadas para as quais tenha qualificação adequada e que não impliquem 

desvalorização profissional. 

 

CLÁUSULA 3ª 

 
45 Tratando-se de pessoa individual, a identificação do empregador deverá conter: nome completo, 

estado civil (se for casado deverá mencionar nome completo do cônjuge e regime de casamento, se for 
solteiro deve mencionar a maioridade), NIF, número do documento de identificação, validade e entidade 
emissora e a morada. 



 

 

(Local de trabalho) 

1. A atividade do segundo contraente será exercida em … (local da sede ou 

do estabelecimento), sem prejuízo das deslocações inerentes ao seu exercício. 

2. A primeira contraente pode transferir o segundo contraente para outro local 

de trabalho, em caso de mudança de estabelecimento ou por outro motivo da empresa, se 

a transferência não lhe causar prejuízo sério. 

 

CLÁUSULA 4ª 

(Horário de trabalho) 

O segundo contraente obriga-se a prestar o serviço durante o seguinte horário de 

trabalho … (por ex., de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 e das 14 às 18 horas). 

 

CLÁUSULA 5ª 

(Retribuição) 

1. A primeira contraente pagará ao segundo contraente a retribuição ilíquida 

mensal de € …, sujeita aos descontos legais, acrescida de um subsídio de refeição de € 

…por cada dia útil de trabalho prestado. 

2. O pagamento será efetuado por transferência bancária para o NIB …, por 

forma a que o montante da retribuição fique à disposição do segundo contraente até ao 

último dia útil de cada mês. 

 

CLÁUSULA 6ª 

(Duração) 

1. O presente contrato cessa no dia … . 

2. O presente contrato pode ser renovado até três vezes e a sua duração não 

pode exceder dois anos.  -  

3. A duração total das renovações não pode exceder a do período inicial do 

contrato.    

 

CLÁUSULA 7ª 

(Período experimental) 

O período experimental é de …. dias.  
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CLÁUSULA 8ª 

(Férias) 

1. As férias do segundo contraente têm a duração de 22 dias úteis. 

2. No ano de admissão, o segundo contraente tem direito a dois dias úteis de 

férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, que poderão ser gozados após 

seis meses de duração do contrato.  

 

CLÁUSULA 9ª 

(Caducidade) 

O presente contrato caducará se o primeiro ou o segundo contraente comunicar, 

por escrito, a sua não renovação, até quinze ou oito dias antes de o prazo expirar, 

respetivamente. 

 

CLÁUSULA 10ª 

(Confidencialidade) 

O segundo contraente obriga-se a guardar sigilo relativamente a quaisquer 

informações respeitantes à primeira contraente, sendo-lhe, nomeadamente, vedado 

efectuar quaisquer reproduções, cópias ou distribuição de documentos que lhe pertençam. 

 

CLÁUSULA 11ª 

(Justificação) 

O presente contrato é justificado pelo acréscimo excecional da atividade da 

primeira contraente, motivado por …  

 

 

CLÁUSULA 12º 

(Seguro de acidentes de trabalho) 

A responsabilidade pela reparação de acidentes de trabalho do segundo contraente 

é transferida para a Companhia de Seguros …, através da Apólice nº ….  

 

CLÁUSULA 13ª 



 

 

(Documentação) 

O segundo contraente obriga-se a manter válidos os documentos comprovativos 

do cumprimento das disposições legais relativas à sua entrada, bem como à sua 

permanência ou residência. 

 

CLÁUSULA 14ª 

(Informação) 

O segundo contraente deve informar a primeira contraente, caso lhe seja retirada, 

temporária ou definitivamente, a autorização de residência ou permanência em Portugal. 

 

CLÁUSULA 15ª 

(Anexos) 

1. Ao presente contrato são anexados a identificação e o domicílio das 

pessoas beneficiárias de pensão em caso de morte resultantes de acidente de trabalho ou 

doença profissional. 

2. São ainda apensos ao presente contrato os documentos comprovativos do 

cumprimento das disposições legais relativas à entrada e à residência ou permanência do 

segundo contraente em Portugal. 

 

CLÁUSULA 16ª 

(Lacunas e dúvidas) 

As lacunas e dúvidas eventualmente emergentes do presente contrato serão 

integradas e resolvidas de harmonia com o Código do Trabalho, nomeadamente, os arts. 

5º e 139º a 149º. 

 

Feito em duplicado, ficando cada um dos contraentes na posse de um exemplar. 

 

 

Local e data 

Pela primeira contraente,                                                           O segundo contraente, 
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5 Anexo 2 – Contrato de trabalho sem termo celebrado com 

trabalhador estrangeiro 

 
Entre:  

– Empregador,  pessoa colectiva nº …,  com sede na Rua …, com o Capital social 

n.º …., representada por …, (identificação completa do representante) adiante designada 

por primeira contraente46 e  

– Trabalhador, estado civil, profissão, residente na Rua …, titular do passaporte 

nº …, válido até …, com autorização de residência ou permanência emitido em …, 

NIF…., adiante designado por segundo contraente,  

é celebrado, de boa-fé, o presente contrato de trabalho a termo certo, que se regerá 

pelas seguintes cláusulas: 

 

CLÁUSULA 1ª 

(Admissão) 

A primeira contraente admite ao seu serviço o segundo contraente com início no 

dia …. 

 

CLÁUSULA 2ª 

(Funções) 

1. O segundo contraente obriga-se a exercer, sob a autoridade e direção da 

primeira contraente, as funções de … (categoria profissional, se estiver prevista em 

regulamentação coletiva do trabalho, ou descrição das tarefas). 

2. Na atividade mencionada em 1. são incluídas as tarefas afins ou 

funcionalmente ligadas para as quais tenha qualificação adequada e que não impliquem 

desvalorização profissional. 

 

 
46 Tratando-se de pessoa individual, a identificação do empregador deverá conter: nome completo, 

estado civil (se for casado deverá mencionar nome completo do cônjuge e regime de casamento, se for 
solteiro deve mencionar a maioridade), NIF, número do documento de identificação, validade e entidade 
emissora e a morada. 



 

 

CLÁUSULA 3ª 

(Local de trabalho) 

1. A atividade do segundo contraente será exercida em … (local da sede ou 

do estabelecimento), sem prejuízo das deslocações inerentes ao seu exercício. 

2. A primeira contraente pode transferir o segundo contraente para outro local 

de trabalho, em caso de mudança de estabelecimento ou por outro motivo da empresa, se 

a transferência não lhe causar prejuízo sério. 

 

CLÁUSULA 4ª 

(Horário de trabalho) 

O segundo contraente obriga-se a prestar o serviço durante o seguinte horário de 

trabalho … (por ex., de segunda a sexta-feira, das 9 às 13 e das 14 às 18 horas). 

 

CLÁUSULA 5ª 

(Retribuição) 

1. A primeira contraente pagará ao segundo contraente a retribuição ilíquida 

mensal de € …, sujeita aos descontos legais, acrescida de um subsídio de refeição de € 

…por cada dia útil de trabalho prestado. 

2. O pagamento será efetuado por transferência bancária para o NIB …, por 

forma a que o montante da retribuição fique à disposição do segundo contraente até ao 

último dia útil de cada mês. 

 

CLÁUSULA 6ª 

(Período experimental) 

O período experimental é de 90 dias47, nos termos nos termos da alínea a) do nº 1 

do art. 112º do Código do Trabalho.  

2. Qualquer das partes pode denunciar o contrato durante o período 

experimental sem aviso prévio, nem direito a indemnização. 

 
47 Salvo acordo escrito das partes ou regulamentação colectiva de trabalho em contrário, nos 

contratos de trabalho sem termo o período experimental pode ter a duração de 180 dias para trabalhadores 
que exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade ou que pressuponham 
especial qualificação, que desempenhem funções de confiança, bem como para trabalhadores à procura de 
primeiro emprego e desempregados de longa duração, segundo o art. 112º, nº 1, alínea b) do CT, alterado 
pela Lei nº 93/2019, de 4 de Setembro. 
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3. A primeira contraente tem de avisar o segundo contraente com a 

antecedência de sete dias se o período experimental tiver durado mais de 60 dias..  

 

CLÁUSULA 7ª 

(Férias) 

1. As férias do segundo contraente têm a duração de 22 dias úteis. 

2. No ano de admissão, o segundo contraente tem direito a dois dias úteis de 

férias por cada mês de duração do contrato, até 20 dias, que poderão ser gozados após 

seis meses de duração do contrato.  

 

CLÁUSULA 8ª 

(Denúncia) 

O segundo contraente pode denunciar o contrato, mediante comunicação escrita 

com a antecedência de 30 ou 60 dias, conforme tenha, respetivamente, até dois ou mais 

de dois anos de antiguidade, sem prejuízo do nº 2 da cláusula 6ª. 

 

CLÁUSULA 9ª 

(Confidencialidade) 

O segundo contraente obriga-se a guardar sigilo relativamente a quaisquer 

informações respeitantes à primeira contraente, sendo-lhe, nomeadamente, vedado 

efectuar quaisquer reproduções, cópias ou distribuição de documentos que lhe pertençam. 

 

CLÁUSULA 10ª 

(Regulamentação coletiva de trabalho aplicável) 

Ao presente contrato é aplicável o Contrato Coletivo de Trabalho celebrado entre 

a Associação de Empresas de … e o Sindicato dos Trabalhadores de … e outros, 

publicado no BTE, 1ª Série, nº … de … 

CLÁUSULA 11ª 

(Seguro de acidentes de trabalho) 

A responsabilidade pela reparação de acidentes de trabalho do segundo contraente 

é transferida para a Companhia de Seguros …, através da Apólice nº ….  

 



 

 

 

 

CLÁUSULA 12º 

(Documentação) 

O segundo contraente obriga-se a manter válidos os documentos comprovativos 

do cumprimento das disposições legais relativas à sua entrada, bem como à sua 

permanência ou residência. 

CLÁUSULA 13ª 

(Informação) 

O segundo contraente deve informar a primeira contraente, caso lhe seja retirada, 

temporária ou definitivamente, a autorização de residência ou permanência em Portugal. 

 

CLÁUSULA 14ª 

(Anexos) 

1. Ao presente contrato são anexados a identificação e o domicílio das 

pessoas beneficiárias de pensão em caso de morte resultantes de acidente de trabalho ou 

doença profissional. 

2. São ainda apensos ao presente contrato os documentos comprovativos do 

cumprimento das disposições legais relativas à entrada e à residência ou permanência do 

segundo contraente em Portugal. 

 

CLÁUSULA 15ª 

(Lacunas e dúvidas) 

As lacunas e dúvidas eventualmente emergentes do presente contrato serão 

integradas e resolvidas de harmonia com o Código do Trabalho. 

 

Feito em duplicado, ficando cada um dos contraentes na posse de um exemplar. 

 

 

Local e data 

Pela primeira contraente,                                                           O segundo contraente, 
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6 Anexo 3 – Participação ao Ministério Público 
Breves notas: Por vezes a entidade empregadora não cumpre os seus deveres e encerra a 

sociedade de forma a não ser responsabilizada, adiante é apresentado um exemplo de 

modelo de participação ao Ministério Público que poderá ser apresentado nesta situação 

hipotética:  

 

Exmo. Sr. 

Procurador-Adjunto do Departamento de 

Investigação e Ação Penal da Comarca de … 

 

(Local e data) 

 

Assunto: Encerramento ilícito da Sociedade … 

 

…(nome completo), … (estado civil), titular do (documento de identificação) n.º 

…, válido até …., emitido por ….. com o NIF …, residente em…, vem participar contra 

a Sociedade …, com o NIPC …, com sede em …, o seguinte: 

 

1. O sócio-gerente da denunciada … encerrou definitivamente a empresa sita 

em …, no ……., por alegadas dificuldades económico-financeiras (doc. 1). 

2. Porém, a gerência não cumpriu as formalidades previstas nos artigos 311º 

e 312º do Código do Trabalho (CT). 

3. Esta decisão abusiva e ilegal surge na sequência da regularização dos 

contratos dos seus trabalhadores que laboravam no regime de falsos “recibos verdes”, 

após a intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho (doc. 2). 

4. Também, não foram pagos os créditos emergentes da cessação do contrato 

de trabalho nem foi entregue aos trabalhadores a “Declaração de Situação de 

Desemprego” (Mod. RP 5044 da DGSS). 

5. Deste modo, o sócio-gerente da denunciada cometeu o crime previsto e 

punido pelo nº 1 do art. 316º do Código de Trabalho. 



 

 

6. O denunciante deseja constituir-se assistente, nos termos do disposto na al. 

a) do nº 1 do art. 68º do Processo Penal. 

 

Junta: 2 documentos (e procuração em caso de representação). 

 

O denunciante (ou representante legal) 


