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Circular n.º 37/2021 O “CHEFE”; a “CHEFIA”.  
Sua importância; o período experimental.  

 

É do dicionário: 

“CHEFE – pessoa que, entre outros, é o principal ou o que dirige; empregado que 

dirige, um serviço”.  

Hoje, é uma palavra com certa carga negativa. Daí, a “lei” laboral foge 

dela. Utiliza sinónimos, vários, o que levanta confusão. Raramente a usa, como, por exemplo, 

na al. e), da n.º 1, art.º 12, do Código Trabalho (CT): 

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

orgânica da empresa”. 

mas, no n.º 2, do art.º 128, CT, já o titula de “superior hierárquico: 

“ 2 - O dever de obediência respeita tanto a ordens ou instruções do empregador como 

de superior hierárquico do trabalhador, (…)”. 

para o identificar como “representante”, na al. f), do n.º 2, art.º 394, CT: 

“ f ) - Ofensa à integridade física ou moral, liberdade, (…) do trabalhador, punível por 

lei, (…), praticada pelo empregador ou seu representante”. 

Além desta confusão, acresce a indecisão: muitas vezes, o “chefe” 

actua, age, como tal, --- “dirige” outros ---, mas o empregador não o reconhece como tal 

na folha. A categoria é a mesma dos seus subordinados, o que vai levantar graves 

problemas: “Você não é meu chefe”! --- Embora o “patrão” lhe atribua o mando, 

lamentavelmente, depois não vai nas folhas com tal. O que, como se compreende, retira 

importância à posição; é o “representante” do “patrão” mas, muitas vezes, é como se 

tivesse autopromovido. Daí, não é de admirar que haja um vazio; dúvidas; uma carência de 

mando. É que, 

Não se estranhe que, depois, o “chefe”, que não é “chefe”, que tem a 

mesma categoria dos seus subordinados, fuja a responsabilidades. Por exemplo, em 

matéria de acidentes de trabalho,  

Se houver esta confusão, se a chefia não estiver bem definida no 

terreno, e também no “papel”, --- com a atribuição de superior hierárquico com categoria 

própria ---, pode ter graves problemas; sobrar para o Empregador. É que, 

O n.º 1 e n.º 2, do art.º 18, da Lei n.º 98/2009, de 4 Setembro, ao 

definir a “Actividade culposa do empregador”, distingue entre empregador; e, seu 

representante. E, o n.º 2, acrescenta: 
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“ 2 - O disposto no número anterior não prejudica a responsabilidade criminal em que 

os responsáveis aí previstos tenham incorrido”. 

logo, não estando bem definido quem manda, no momento do acidente, desde logo pela 

ausência de categoria superior, atribuída, vai sobrar para o Empregador. Ora,  

Esta atribuição clara, no papel, da categoria de chefia, --- também 

chamado “encarregado”, mais outra… ---, é muito importante no instituto do “PERÍODO DE 

EXPERIÊNCIA”. Tantas e tantas vezes negligenciando as Empresas, como 

“ Fase preliminar da relação de trabalho destinada a possibilitar que cada um dos 

contraentes (empregador e trabalhador) tome uma decisão definitiva quanto à 

conveniência em celebrar um contrato de trabalho”.  

É precisamente a “chefia”, o superior hierárquico do trabalhador, que 

tem dever, a incumbência, a obrigação, de estar atento, como “representante” do 

Empregador, para aquilatar da valia do mesmo trabalhador. No mínimo de 90 dias, quando 

não afastado no contrato, --- ver al. a), n.º 1, art.º 112, CT ---; ou 30 dias, nos contratos a 

prazo, --- ver al. a), n.º 2, art.º 112, CT ---, é inadmissível, 

Mas acontece com muita frequência que ninguém controla o novo 

trabalhador; da “conveniência” em o manter ao serviço, quando ele vem dando provas de 

desinteresse pelo trabalho. Depois,  

Não há outro remédio senão aturá-lo para sempre; ou, pelo resto dos 

meses em que vai durar o contrato a termo. Sem falar no “definitivo”!... 

Ora, se o lugar de chefia, de superior hierárquico, encarregado, etc., 

como lhe queira chamar, não estiver devidamente identificado e reconhecido no papel, 

não se espante se, ao fim de 30 dias; ou 90dias, ficar na Empresa com um imprestável, que 

fez o que quis, ou seja, nada, durante o período de experiência… e ninguém o controlou! 

Naturalmente, com tantas outras solicitações de gerir a Empresa nas 

suas mãos, não teve tempo de apreciar, valorizar e classificar o trabalho do novo 

trabalhador. Para isso, tinha as chefias. Só que,  

Para que isso aconteça, é necessário que as categorias profissionais 

estejam atribuídas, para que depois possa exigir responsabilidades. Logo,  

Se o seu trabalhador é um “chefe”; um “encarregado”, alguém que o 

“representa”, então reconhece-lhe a categoria, atribuindo-lhe na escala, --- pirâmide ---, da 

sua organização empresarial. Meias tintas, chefias de boca, exigir responsabilidades a quem 

não é retribuído, --- e não vai na folha, ao fim do mês, como tal ---, é que não. Reconhecer a 

categoria é uma das suas obrigações. Só assim pode exigir responsabilidades.   


