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OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR 

EM MATÉRIA DE 

RELAÇÕES LABORAIS 

OBRIGAÇÕES PERANTE 
O TRABALHADOR 

OBRIGAÇÕES PERANTE 
O ESTADO 



COMUNICAÇÃO DA ADMISSÃO À SEG. SOCIAL 

Admissão do trabalhador deve ser comunicada:

• Pela entidade empregadora;

• No sítio da Internet da Segurança Social;

• Prazo:
 24 horas anteriores ao início da produção de efeitos do

contrato de trabalho;
 24 horas seguintes ao início da atividade sempre que, por

razões excecionais e devidamente fundamentadas, ligadas
à celebração de contratos de trabalho de muito curta
duração ou à prestação de trabalho por turnos a
comunicação não possa ser efetuada no prazo anterior.

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE RELAÇÕES LABORAIS!

QUALIFICAÇÃO

TRABALHADOR

(artigo 29.º da Lei n.º 110/2009 - Código dos Regimes Contributivos do Sistema 
Previdencial de Segurança Social)
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Casos em que os contratos de trabalho devem ser celebrados por escrito: 

CONTRATO DE TRABALHO DE ESTRANGEIRO (art.º 5.º Código do Trabalho)

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO (art.º 141.º Código do Trabalho)

CONTRATO DE TRABALHO A TEMPO PARCIAL (art.º 153.º Código do Trabalho)

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO (art.º 181.º Código do Trabalho)

Outros …

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE RELAÇÕES LABORAIS!



artigo 142.º do Código do Trabalho:
(Casos especiais de contrato de trabalho de muito curta duração)

1 - O contrato de trabalho para fazer face a acréscimo excecional e substancial da 
atividade de empresa cujo ciclo anual apresente irregularidades decorrentes do respetivo 
mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura 
permanente, nomeadamente em atividade sazonal no setor agrícola ou do turismo, de 
duração não superior a 35 dias, não está sujeito a forma escrita, devendo o empregador 
comunicar a sua celebração e o local de trabalho ao serviço competente da segurança 
social, mediante formulário eletrónico que contém os elementos referidos nas alíneas a), 
b) e d) do n.º 1 do artigo anterior.

2 - Nos casos previstos no número anterior, a duração total de contratos de trabalho a 
termo celebrados entre o mesmo trabalhador e empregador não pode exceder 70 dias 
de trabalho no ano civil.

3 – Em caso de violação do disposto em qualquer dos números anteriores, o contrato 
considera-se celebrado pelo prazo de seis meses, contando-se neste prazo a duração de 
contratos anteriores celebrados ao abrigo dos mesmos preceitos.

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE RELAÇÕES LABORAIS!

Redação dada pela Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro.

https://dre.pt/application/file/a/124418382


Nos casos em que o contrato de trabalho não tem de ser reduzido
a escrito, ainda, assim, é necessário cumprir o dever de
informação sobre aspetos relevantes do contrato de trabalho
(art.º 106.º Código do Trabalho).

 A informação deve ser prestada por escrito;

 O meio de informação (documento escrito) deve ser 
entregue ao trabalhador nos 60 dias subsequentes ao 
início da execução do contrato.

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE RELAÇÕES LABORAIS!



Seguro de Acidentes de Trabalho
(Lei n.º 98/2009, de 04-09)

• Transferência para seguradora da responsabilidade
emergente de acidente de trabalho – art.º 79º n.º 1 –
contraordenação muito grave;

• Inclusão no seguro de todos os trabalhadores ao serviço e da
totalidade das retribuições pagas – art.º 171.º n.º 2 al. a) –
contraordenação grave.

• Identificação da seguradora nos recibos de retribuição – art.º
177.º n.º 2 – contraordenação grave;

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE RELAÇÕES LABORAIS!

SEGURO

DE AT 
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 Manter, em cada estabelecimento, um registo atualizado dos
trabalhadores, com as menções legalmente exigíveis, nos termos da
alínea j) do n.º 1 do art.º 127.º do Código do Trabalho;

 Elaborar mapa de horário de trabalho (art.º 215.º do CT);

 Afixar mapa de horário de trabalho (art.º 216.º do CT);

 Manter um registo dos tempos de trabalho (art.º 202.º do CT);

 Ministrar formação aos trabalhadores (art.º 131.º do CT).

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE RELAÇÕES LABORAIS!



OBRIGAÇÕES DO EMPREGADOR 

EM MATÉRIA DE 

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

Lei n.º 102/2009, de 28/01 – Regime Jurídico da Promoção da Segurança e Saúde 
no Trabalho



ORGANIZAÇÃO DO SERVIÇO DE SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES!

SAÚDE

(art.º 73.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)

SEGURANÇA



• Exames anuais para 

trabalhadores menores 

ou com idade superior a 50 

anos.

• Exames de dois em dois anos 

para os restantes 

trabalhadores.

Podem ser excecionalmente 

adiados durante a fase de 

pandemia por Covid 19 desde 

que comprove o agendamento 

da respetiva renovação (Inf. 

Técnica DGS n.º 14/2020)

EXAMES PERIÓDICOS

• Alterações substanciais nos 

componentes materiais de trabalho 

que possam ter repercussão nociva 

na saúde do trabalhador;

• Antes do regresso ao trabalho, após 

ausência prolongado (superior a 30 

dias) por motivo de doença ou 

acidente de trabalho;

• A pedido da entidade patronal, do 

trabalhador ou do médico do 

trabalho.

EXAMES OCASIONAIS

• Antes do início 

da prestação do 

trabalho.

• Quando a urgência da 

admissão justificar, nos 

15 dias seguintes.

EXAMES DE ADMISSÃO

VIGILÂNCIA MÉDICA DA SAÚDE DOS TRABALHADORES

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO

ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE

(Art.º 108.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)



 ELABORAR O RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS RISCOS PROFISSIONAIS GENÉRICOS E ESPECÍFICOS;

IMPLEMENTAR AS MEDIDAS DE PREVENÇÃO RECOMENDADAS (COLETIVA E INDIVIDUAL).

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO

1. ORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SEGURANÇA

(alínea c) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)

(alínea d) do n.º 2 do art.º 15.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)



PROTEÇÃO DA SEGURANÇA E SAÚDE DOS TRABALHADORES

CONTRA OS RISCOS DE EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS

(DECRETO-LEI N.º 84/97, DE 16/04)

• AVALIAÇÃO DOS RISCOS BIOLÓGICOS:

– Avaliação de riscos nos locais de trabalho nos termos do art.º 34ºB do DL n.º 10-

A/2020 de 13/03 “as empresas elaboram um plano de contingência adequado ao 

local de trabalho e de acordo com as orientações da DGS e da ACT”;

• IMPLEMENTAR AS MEDIDAS PREVENTIVAS:
 INFORMAR E SENSIBILIZAR OS TRABALHADORES

 Higiene e limpeza das instalações;
 Não haver partilha de alimentos e equipamentos;
 Procedimentos básicos de higienização das mãos;
 Procedimentos de etiqueta respiratória;
 Procedimentos de colocação de mascara;
 Procedimentos de conduta social (evitar cumprimentos aperto mão).



Consulta

 A avaliação dos riscos e as 
medidas de segurança e saúde 
a implementar;

 Os EPI’s que seja necessário 
utilizar. 

Os riscos existentes nos 
postos de trabalho;

Os EPI’s a utilizar; 

 As medidas e as 
instruções a adotar em 
caso de perigo grave e 
iminente (plano de 
contingência).

Informação

Formação

 Para o posto de trabalho e 
para o exercício de 
atividades de risco elevado 
(formação específica);

 1os Socorros, Combate 
incêndios e Evacuação de 
Trabalhadores.

(Art.º 18.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)

(Art.º 19.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)

(Art.º 20.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO
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OS EPI´S QUE NÃO SEJAM DE DESCARTÁVEIS DEVEM SER

SEMPRE HIGIENIZADOS APÓS A SUA UTILIZAÇÃO



artigo 5.º do Decreto-Lei n.º 50/2005: (Equipamentos de trabalho com riscos específicos)

Sempre que a utilização de um equipamento de trabalho possa apresentar risco específico

para a segurança ou a saúde dos trabalhadores, o empregador deve tomar as medidas

necessárias para que a sua utilização seja reservada a operador especificamente

habilitado para o efeito, considerando a correspondente atividade”

PRINCIPAIS OBRIGAÇÕES EM MATÉRIA DE SEGURANÇA NO TRABALHO

FORMAÇÃO ESPECÍFICA E/OU HABILITANTE



 A seguir os conselhos de segurança;

 A colaborar com o empregador;

 A assinalar perigos;

 A utilizar os dispositivos de proteção

coletiva e individual (EPI’s) fornecidos pelo 

empregador;

 …

PRINCIPAIS DEVERES DOS TRABALHADORES

(art.º 131.º do CT).

EM MATÉRIA DE

RELAÇÕES LABORAIS!

 Comparecer ao serviço com 

assiduidade e pontualidade;

 Realizar o trabalho com zelo e

diligência;

 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 e garantias;

 …

EM MATÉRIA DE SEGURANÇA DE

SAÚDE NO TRABALHO

(Art.º 17.º da Lei n.º 102/2009, de 28/01)



Unidade de Apoio ao Centro Local do Oeste 

Rua de Camões, 85 — 2500-174 CALDAS DA RAINHA

Das 09:30 às 12:00 

e das 14:00 às 17:00

Telef: 262 840 470 — Fax: 262 840 473

uacl.oeste@act.gov.pt

www.act.gov.pt

https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/bdact/Paginas/default.aspx

LINHA TELEFÓNICA NACIONAL

300 069 300

mailto:uacl.oeste@act.gov.pt
http://www.act.gov.pt/
https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/bdact/Paginas/default.aspx


COVID 19

Orientações sobre a matéria em apreço:

• Orientação n.º 006/2020 - Procedimentos de Prevenção, Controlo e Vigilância em 

empresas_ DGS;

• Informação Técnica n.º 14/2020 - Principais Alterações nos procedimentos e 

atividades dos serviços de SST_DGS;

• Informação Técnica n.º 15/2020 - SST/Saúde Ocupacional: Medidas de Prevenção a 

SARS-Cov-2 nas empresas_ DGS;

• Orientação  Técnica n.º 2/DGAV/2020 - Medidas de Higiene Especiais a observar nos 

trabalhos agrícolas;

• Orientação n.º 1/2020/DGS/DGAV - Procedimentos de Prevenção e Controlo de 

Infeção para o setor das frutas e legumes (explorações agrícolas e centrais de 

embalamento e armazenamento).



Links úteis:
• http://www.act.gov.pt/(pt-

PT)/Campanhas/Campanhasrealizadas/Trabalho_Agricola_Florestal/Folhetos/
Documents/Folheto%20Obrig%20Legais.pdf

• https://www.act.gov.pt/(pt-PT)/Itens/Noticias/Documents/19_MEDIDAS-
280420.pdf

• https://www.act.gov.pt/(pt-
PT)/Itens/Noticias/Documents/INDEX_19_MEDIDAS-280420.pdf

• https://oiraproject.eu/oira-tools/pt/reparacao-automovel/reparacao-
automovel/@@login?came_from=https%3A%2F%2Foiraproject.eu%2Foira-
tools%2Fpt%2Freparacao-automovel%2Freparacao-automovel#document-
content

• https://covid19estamoson.gov.pt/medidas-excecionais/#empresas
• https://www.dgs.pt/directrizes-da-dgs/orientacoes-e-circulares-

informativas/orientacao-conjunta-n-12020dgsdgav-de-26062020.aspx
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