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Circular nº 20/2023         Março 

 

A “retribuição” (salário) prestação que o trabalhador tem direito em 

contrapartida (pagamento) do seu trabalho, pode ser executada em dinheiro ou em espécie. 

A retribuição em espécie,  

Hoje, novamente com uso, segundo a definição do n.º 1, art.º 259, 

Código Trabalho (CT) é 

“ 1 – A prestação retributiva não pecuniária (não em dinheiro) destinado a satisfazer 

necessidades pessoais do trabalhador ou da sua família (…)”.  

Ora, após a experiência desagradável com a pandemia COVID-19, --- e 

soluções extravagantes como o teletrabalho, utilizado então sem qualquer discernimento ---, 

surgiram novos tipos de profissionais, como os: “Yolo”; abreviatura da frase: “You only live 

once”, o que traduzido para português dá: “Só se vive uma vez”.  

O que pretende este NOVO tipo de trabalhador? 

Os trabalhadores aprenderam com a COVID-19, que aquilo que se dava 

como certo, antigamente,  

“ … e previsível, pode afinal não vir a ser a progressão na carreira” 

logo, o YOLO arrisca trocar a fidelidade no emprego por  

“ … mais liberdade para gerir a sua própria vida profissional” 

ou seja, procuram empregos mais flexíveis e orientados para a conciliação da vida familiar 

com a profissional; arriscam mesmo montar um negócio próprio. Até chegar ao extremo, 

hoje bastante vulgar, 

Do profissional que trabalha em sua casa, até no interior do País, para 

qualquer parte do mundo. Percebeu esse trabalhador, naturalmente quadro qualificado, --- 

não estamos a falar do operador, esse vai sendo sistematicamente substituído pela máquina 

---, que há outros mundos, igualmente interessantes e motivadores para serem explorados, 

para além de trabalhar “…muito (os atuais escravos tecnológicos) para chegar a um topo, se 

chegarem, e ganhar muito”. O tal topo, está sempre dependente da sobrevivência da 

Empresa. Daí,  

Assunto:  Atribuição ao Trabalhador de viatura automóvel – Retribuição em 
espécie. 
 Para uso profissional e particular; 
 Para uso profissional, exclusivo. 
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Há que fidelizar o trabalhador, o que hoje não se faz, --- ou não se faz 

exclusivamente ---, com salários elevados. Mas também, ou muito mais, com os chamados 

complementos salariais. Ora,  

Entre estes, é um dos mais usados e apetecíveis, --- a nova versão da 

“cenoura”… ---, a atribuição de um automóvel. Há para todos os gostos, preços e categorias. 

Logo, cuidado com o que vai pôr no anzol! – A “cara metade” não se vai sentar em qualquer 

RENAULT, de 4 portas! – Nem os “meninos” gostam de ser despejados à porta da escola 

saídos de um qualquer TOYOTA. Mas,  

A atribuição de um veículo ao Trabalhador não pode ser feita de 

qualquer maneira, ou irá ter uma surpresa se o Contrato entrar em crise.  

Fixe, por favor: a atribuição de um veículo automóvel, de passageiros 

para uso exclusivo do trabalhador, na atividade profissional e que este usa também na vida 

privada, sem restrições, 24 horas por dia; feriados; folgas semanais (sábado e domingo), 

férias, com conhecimento da Empregadora,  

Suportando esta, a Empregadora (Empresa), todos os encargos com a 

manutenção; combustível; seguros e impostos,  

É uma retribuição em espécie. Quer dizer, é um benefício económico, 

que tem um valor a ser contabilizado com o salário mensal. Qual esse valor, depende do tipo 

de viatura e de outros fatores. Portanto, se está a pagar a um seu Quadro, 5.000,00/mês 

lembre-se do automóvel cedido, nas condições indicadas 2 parágrafos acima; pode 

representar algumas centenas ou milhares de Euros, a acrescer à retribuição mensal. 

Daí, a atribuição da viatura deve ser sempre regulamentada. 

Fornecemos à Exm.ª Avençada, um modelo  

 de cláusula, a integrar o próprio Contrato de Trabalho; ou,  

 a constituir um anexo ao Contrato. Note que, nesse caso, no clausulado continua a 

constar uma cláusula a remeter para o Anexo, da atribuição da viatura 

a qual pode revestir a forma seguinte:  

CLÁUSULA _____ 

Atribuição e regulamentação de viatura para uso profissional 

Ao 2.º Outorgante a 1.ª Outorgante colocará à sua disposição, para uso profissional, 

uma viatura automóvel, cuja atribuição e uso se regulará nos termos do ANEXO I, do 

presente Contrato de Trabalho.  

Juntamos um modelo do ANEXO, que constitui Documento Único.  


