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Circular nº 17/2023         Fevereiro 

 

No ano findo, de Outubro a Novembro, com as Circulares n.º 53-A a 

53-E/2022, apresentamos aos Exm.os Avençados uma série de NOVOS Modelos, de Contratos 

de Trabalho, atualizando os mesmos, em função da Diretiva (UE) 2019/1152, do Parlamento 

Europeu e Conselho, de 20 Junho 2019.  

Entretanto, começou a falar-se em nova “alteração” do Código do 

Trabalho/2009, em vigor, --- pelas m/ contas a 16.ª Alteração ---, mesma enormidade de 

artigos, o que nos levou a parar com o fornecimento de novas minutas. Aconteceu que, as 

alterações são de tal amplitude, --- e as Confederações Patronais parece que acordaram… ---, 

que essas alterações nunca mais viram a luz do dia; NÃO foram publicadas no D.R.. Ora,  

A posse pelos R.H., dos Senhores Avençados, de minutas de contratos, 

ou outras, dá uma certa segurança. Claro, que isso não quer dizer que o recurso à minuta, 

esgotem as diligências que os R.H. devem fazer. É apenas o “básico” pelo que o passo a seguir 

é apresentar-me o contrato para controle, quer por ex. para confirmação da fundamentação 

(contratos a termo resolutivo); quer para acrescentar mais cláusulas, visando a atribuição de 

corretivos salariais ou outros, como seguros, viaturas, telefones, computadores, etc.. 

Após esta explicação, retomamos o capítulo das “Minutas”, com a 

apresentação da minuta, base, da  

INFORMAÇÃO AO TRABALHADOR 

algo obrigatório com o art.º 1, do DECRETO-LEI N.º 5/94, de 11 Janeiro (revogado): 

Dizia este art.º 1, do diploma: 

“ 1 – O presente diploma transpõe para a ordem jurídica interna a Diretiva n.º 

91/533/CEE, do Conselho, de 14 Outubro, relativa à obrigação de a entidade 

empregadora informar o trabalhador sobre as condições aplicáveis ao contrato de 

trabalho” 

constando do art.º 8, as “informações mínimas” a prestar. As sanções contra a falta de 

informação eram graves. Esta obrigação passou para o 1.º Código Trabalho (2003); e, hoje, 

consta dos arts. 106 a 109, do Código Trabalho/2009. Diz o n.º 1, art.º 106:  

“ 1 – O empregador deve informar o trabalhador sobre aspetos relevantes do contrato 

de trabalho” 

Assunto:  NOVO MODELO – INFORMAÇÃO. 
Obrigação dos Empregadores – Consequências do não cumprimento. 
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e, quais sejam, pelo menos, os que estão apresentados nas 12 alíneas do n.º 3, art.º 106. 

E, este dever de INFORMAR consta, com grande destaque, da Directiva 

n.º 2019/1152 (vide n/ Circular n.º 53-A/2022), --- vide art.º 4, n.º 1, desta Diretiva: 

“ 1 – Os Estados-Membros, devem impor aos empregadores o dever de informar os 

trabalhadores sobre os elementos essenciais da relação do trabalho”.   

E, ainda, do item 7, do “Pilar Europeu dos Direitos Sociais, que diz: 

“ 7 – No inicio da relação de trabalho, os trabalhadores têm o direito de ser informados 

sobre os seus direitos e obrigações decorrentes da relação de trabalho, incluindo o 

período experimental”.  

Nos termos do n.º 3, art.º 109, CT, este dever considera-se cumprido 

se foi lavrado contrato de trabalho, correto, entre o Empregador e o Trabalhador. Repare: 

se foi lavrado contrato de trabalho, escrito. Ora,  

Também o dever de informação deve revestir a forma “escrita”, --- n.º 

1, art.º 107, CT.  

A falta de “INFORMAÇÃO”, --- e faltando também o Contrato de 

Trabalho ---, constitui contraordenação GRAVE, ou seja, coimas elevadas --- vide n.º 5, art.º 

106, CT.  

Andamos a alertar os Srs. Industriais para esta obrigação legal, sujeita 

a pesada coima, desde 1994. Vão quase 20 anos! 

Cada Sr. Industrial é que sabe que “INFORMAÇÃO” deve passar a cada 

um dos seus Trabalhadores; repito, se e apenas no caso concreto não existir Contrato de 

Trabalho, escrito. E, lembramos: 

 que nos termos do n.º 1, art.º 551, CT,  

“ 1 – O empregador é responsável pelas contraordenações laborais (…)” 

 o que deve ser completado com a chamada de atenção para o n.º 3, desse art.º 551, CT: 

“ 3 – Se o infrator for pessoa colectiva ou equiparada, respondem pelo pagamento da 

coima, solidariamente com aquela, os respetivos administradores, gerentes ou 

diretores”.  

Em resumo: 

A - Desde 1994 que é obrigatório os Empregadores prestarem “Informação” aos seus 

Trabalhadores sobre os aspetos relevante do Contrato de Trabalho.  

B - Essa “Informação” só será obrigatória no caso de não existir Contrato de Trabalho. 
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C - Quer o Contrato de Trabalho, quer a “Informação” deve ser reduzida a escrito. 

D - Os aspetos relevantes que devem constar do CT, ou da “Informação”, constam do Código 

do Trabalho, neste momento, com as exigências introduzidas pela Directiva (UE) 

2019/1152, que entrou em vigor a 1 Agosto 2022. 

E - Quer no caso de CT; quer da “Informação”, qualquer alteração a aspetos relevantes deve 

ser atualizada, por escrito; e, nos 30 dias subsequentes, --- n.º 1, art.º 109, CT.  

F - Daí, sempre que o Trabalhador, contratado a termo resolutivo, certo ou incerto, passa a 

trabalhador, com contrato definitivo, deve ser celebrado o Contrato de Trabalho; ou, 

prestada a “INFORMAÇÃO”. 

G - O não cumprimento desta obrigação constitui contraordenação grave; as coimas são 

elevadas; e, pelo pagamento das mesmas respondem Administradores; Gerentes e 

Directores.  

H - Devem os Srs. Avençados considerar, de preferência, a celebração do Contrato de 

Trabalho.  

Anexamos o Modelo da  

INFORMAÇÃO AO TRABALHADOR 

Qualquer dúvida do Sr. Avençado, deve ser presente. É favor não 

divulgar esta minuta; como dizemos acima, cada caso é um caso, diferente. Faça a diferença: 

cumpra a Lei.  


