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Circular n.º 57/2021 Toma da Vacina contra o COVID-19.  
Tipo de falta ao trabalho; pagamento ou não do tempo de 
ausência.    

 

 Para as Empresas que o solicitaram, em tempo, procedemos ao 

estudo e enviamos o seguinte “parecer”, sobre: a toma da vacina contra o COVID-19; tipo de 

falta ao trabalho e seu resultado em realção à retribuição.  

O parecer foi o seguinte, que transcrevemos: 

Em resultado da pandemia “COVID-19”, ao ser descoberta a vacina 

contra o respectivo vírus, foi criada e foi estabelecido o “Plano Nacional de Vacinação contra 

a Covid-19” (PNV COVI-19), através do Serviço Nacional de Saúde, --- Portaria n.º 298-

B/2020, 23 Dezembro, --- D.R. n.º 248, I Série, Supl., de 23/12/2020, Fh. 34(2) e 34(3). 

Como se diz no preâmbulo da Portaria n.º 248/2017, de 4 Agosto, --- 

D.R. n.º 150, I Série, Fh. 4502 ---, a vacinação  

“ (…) tem como finalidade erradicar, eliminar ou controlar doenças infecciosas (…)” 

como é o caso do COVID-19. Ora,  

Este diploma, ao estabelecer o “modelo de governação do Programa 

Nacional de Vacinação”, estabeleceu como princípios, tal coo consta do art.º 2: 

“ a) – Gratuidade para o utilizador; 

b) – Acessibilidade; 

c) – Equidade;  

d) – Abrangência, destinando-se a todas as pessoas que em Portugal tenham 

indicação para vacinação;  

e) – Aproveitamento de todas as oportunidades de vacinação”. 

e, se permitem, chamava a especial atenção para os princípios indicados nas alíneas b) e d).  

Como se sabe, o Plano Nacional de Vacinação contra o COVID-19, 

preencher todos aqueles princípios; mas, não é obrigatório. Só se vacina quem quer. Quanto 

aos restantes princípios,  

A acessibilidade à vacinação existe um Programa, com critérios 

próprios, neste momento em função da idade dos cidadãos. Que vão sendo chamados 

segundo esse critério. Depois, comparecer ou não ao acto de vacinação é deixado ao critério 

de cada um.  

Nos documentos (legislação) consultada, e que ao COVID-19 diz 

respeito, não encontrei qualquer diploma a trata do assunto apresentado por V.ª Ex.ª.. Mas, 

acrescentaria, mais o seguinte: 
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Ainda na Portaria n.º 298-B/2020, que como se viu “…proceder à 

criação e estabelece a implementação do Plano Nacional de Vacinação contra o COVID-19”, 

encontramos um Artigo 2, cujo título é: “Princípio”. E, no texto, a enumeração dos mesmos 

“…em valores”, que serão: 

⎯ a universalidade; 

⎯ a gratuitidade; 

⎯ a aceitabilidade; e,  

⎯ a exequibilidade,  

indicando-se a seguir que, com estes “valores” (princípios) se pretende alcançar os 

“objectivos” indicados ali em três alíneas:  

“ a) – Reduzir a mortalidade e os internamentos por COVID-19; 

b) – Controlar os surtos, sobretudo nas populações mais vulneráveis; 

c) – Minimizar o impacto da COVID-19 no sistema de saúde e na sociedade”. 

Em face do exposto, resta-nos resolver o problema, “ausência de 

trabalhos do locar em que devia desempenhar a actividade, durante o período normal de 

trabalho”, por motivo de ir vacinar-se, ou seja, que tipo de falta estará em causa. O que se 

vai fazer com recurso ao Código de Trabalho. Ora,  

Como se sabe, temos no n.º 2, do art.º 249, CT, a enumeração que é 

taxativa, --- com a grande abertura na al. j), do n.º2, art.º 249, CT 

“ j) – A que por lei seja como tal considerada” 

o que como se viu, não há “lei” que, em relação à vacinação do COVID-19, considere como tal 

a ausência ao trabalho. Que tipo de falta está em causa. Por outro lado,  

Também não se aplica ao caso, a alínea i) do mesmo n.º 2:  

“ i) – A autorizada ou aprovada pelo empregador” 

porquanto, o Empregador não é tido nem achado no caso; não autoriza ou aprova seja o que 

for. Como se viu, um dos valores, com esta vacinação é a: “aceitabilidade e exequibilidade”. 

Logo, não é obrigatória: só se vacina quem quer. Aliás, há quem a recuse; ou, ponha em causa 

a sua finalidade.  

Por outro lado, na apresentação do que sejam “…falta justificada”, e 

em relação ao art.º 255, CT, já vimos que não se trata de doença; que o Empregador não 

autoriza ou deixa de autorizar, a vacinação: é opção de cada um. Logo,  

Na minha opinião, seguimos o procedimento geral, em matéria de 

faltas, regulado nos arts. 253 a 257, CT. Ou seja: 
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A - como a vacinação é com agendamento prévio, o trabalhador é obrigado a comunicar ao 

Empregador, com pelo menos 5 dias de antecedência, --- se o agendamento o permitir; 

se não, logo que possível ---, que vai faltar no dia X, no período (1.º ou 2.º) para fins de 

vacinação à COVID-19. A indicação do motivo é obrigatório, pois o aqui apresentado visa 

cumprir o artigo 253, n.º 1 e n.º 2, do CT. Exija a apresentação do agendamento.  

Lembro que se o trabalhador não o fizer, a falta é considerada: 

“injustificada”, --- n.º 5, art.º 253, CT.  

B -  a seguir, a Empregador pode, no prazo de 15 dias seguintes, --- logo, sucessivos ---, nos 

termos do n.º 1, art.º 254, CT:  

“ 1 – (…), exigir ao trabalhador prova de facto invocado (…)” 

o que é fácil: é só o trabalhador exibir o cartão de vacinação, --- um ou duas doses ---, que lhe 

é entregue. Também aqui deve ser exigente; e, registar na ficha clínica do trabalhador a 

vacinação, --- n.º 3, do Dec.-Lei n.º 84/97, 16 Abril, alterado pelo D.L. n.º 102-A/2020, de 9 

Dezembro.  

C - Note, que neste 2.º passo, o Empregador pode, pedir ou não a justificação. Fica ao seu 

critério fazê-lo. Como se viu, o trabalhador por ser notificado para ir vacinar-se: mas, 

depois, é livre de o fazer ou não. Logo, o agendamento, que é obrigado a apresentar no 

item A, acima, não é prova total que faltou para se vacinar. Daí, aconselhamos que exija o 

cartão de vacinação.  

Aqui chegados, é minha opinião que a falta é: “justificada”, desde que 

cumprido pelo trabalhador os itens A e B, acima. Mas,  

É falta “justificada” mas não paga, porquanto, não se integra em 

nenhuma das alíneas do n.º 2, do art.º 255, CT, nomeadamente na última, alínea e),  

“ e) – Autorizada ou aprovada pelo empregador”  

pois, como vimos, o Empregador não mete prego nem estopa no caso:  

Aliás, a vacinação, --- embora seja facultativa ---, é uma mais valia para 

o trabalhador, --- e, importante, à sua Família, a sua área de convivência familiar ou não ---, 

pelo que nada justifica que o Empregador tenha de arcar com mais este prejuízo: pagar 

tempo de trabalho não prestado.  

Claro, nada obsta que o Empregador considere que é sua obrigação; 

ou queira arcar com a despesa. Mas, nada o obriga. 

Mantemos integralmente este “parecer” e a sua conclusão: a falta é 

justificada, mas não paga.  
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Surpreendentemente, veio a ACT apresentar uma comunicação, não 

datada, em que, no que interessa, impõe: 

“ A faltas ao trabalho para receber a vacina contra a COVID-19 é justificada e não 

determina perda de retribuição”.  

Em face desta tomada de posição, da ACT, o Gabinete Jurídico, da 

APCOR – Associação Portuguesa de Cortiça, mantém integralmente a sua posição, acima 

reproduzida, pelos motivos seguintes: 

É FALSA, para o fim pretendido, a fundamentação legal apresentada 

pela ACT. Pelos motivos que se apresentam: 

1 – a alínea d), n.º 2, do art.º 249, Código do Trabalho – como se viu, a toma da vacina, em 

causa, não resulta de “…observância de prescrição médica”; não resulta de estado de 

“…doença”; ou, “…de cumprimento obrigação legal”. Repetimos: a toma da vacina rege-se 

pelos princípios da: “aceitabilidade”, logo, não da obrigatoriedade, e a ACT não tem 

autoridade para alterar o Plano Nacional de Vacinação contra a Covid-19; e, da 

“exequibilidade”, a qual é de apreciação médica.  

2 – o n.º 1, art.º 255, do Código do Trabalho – não se compreende a que vem a invocação 

deste preceito legal, cuja redacção é: 

“ 1 – A falta justificada não afecta qualquer direito do trabalhador, salvo o disposto no 

número seguinte”.  

pelas razões por nós invocadas. A falta para ser justificada, --- e, a sua regulamentação 

consta do art.º 253, Código Trabalho, e não pode ser alterada por um qualquer ---, segue 

os termos impostos por Lei. Que é o Código Trabalho. E, com a n/ posição não estamos a 

afectar qualquer direito do trabalhador.  

3 – o artigo 13, do Dec.-Lei n.º 84/97, de 16 Abril – este diploma, desde logo, deve ser 

adaptado ao Plano Nacional de Vacinação, contra a COVID-19, que é o que está em causa. 

Daí,  

A redacção actualizada deste Dec.-Lei n.º 84/97, não impõe a 

vacinação. O n.º 1, do art.º 13, refere: “…deve prever a vacinação”, não impõe a vacinação! – 

O n.º 2, deste art.º 13, apenas impõe que o empregador deve recomendar aos trabalhadores: 

“…as vantagens e dos inconvenientes da vacinação e da falta de vacinação”.  

Em face do apresentado, a ACT invoca legislação não conforme com a 

vacinação do COVID-19 para atribuir aos Empregadores a responsabilidade do pagamento 

da ausência ao trabalho, para quem se quiser vacinar. Consideramos assim,  
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Que as Empresas, do Sector Corticeiro, não estão obrigadas ao 

pagamento da ausência, falta correspondente, por motivo de vacinação contra a COVID-19. 

Contudo,  

Basta da ACT impor “jurisprudência” da sua lavra! 

Se o quiser fazer, poderá pagar; é decisão a tomar por cada um. Não 

obrigatória.  

Esta é a m/ opinião, e o Exm.º Associada agora decide, em função do 

apresentado. 

 

  

 

     


