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Circular n.º 64/2021 O “período experimental” – sua importância. 
A confusão criada à volta da 15.ª Alteração, ao Código Trabalho. 

 

O período experimental, que se pode definir como: 

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

contraentes tome uma decisão definitiva quanto à conveniência de celebrar um 

contrato de trabalho” (sublinhados nossos) 

também chamado “período de prova” e até, com propriedade, “quarentena contratual”, é a 

fase inicial da vinculação de um trabalhador a uma Empresa, por anos e anos, ou por meia 

dúzia de meses. Seja qual for a situação, é muito importante. Infelizmente,  

 Os Empregadores ainda não compreenderam isso.  

É nesta fase, em que o Trabalhador está de “quarentena”, seja ela de 

15, 30, 90, 180 ou 240 dias, que as Chefias têm de atentamente, dia a dia, observarem quem 

é a pessoa contratada: é naquele curto ou mais longo período de tempo que o Sr. Industrial 

tem de estudar o trabalhador: se ele está ou não interessado em trabalhar; ou, apenas 

ganhar um novo acesso ao subsídio de desemprego; ou, passar o tempo e levar ao fim do 

mês o “dele”! 

Passado o período experimental, vai ter de o aguentar durante meses, 

se a admissão foi feita a termo resolutivo; ou, durante anos se o foi a título definitivo. Aqui, 

sempre com a esperança que ele se endireite; mas, quem nasce torto…tarde ou nunca se 

endireita! 

Não é só os custos com um profissional do “deixa andar”; “já nasci 

cansado”; um “desenfiado”; o último a marcar o ponto e o primeiro a sair; um incompetente 

profissional; um drogado. É o mau exemplo que esse individuo vai dar, no seio da sua 

Empresa. Vai apodrecer tudo à sua volta; a “má vontade”, a indolência, um praticante da “lei 

do menor esforço”, um “mano” do partido que “os outros que trabalhem”; ou, aliado no 

partido de que o trabalho é um vício, que meteu pela porta dentro; e tudo isto.  

Porque o Sr. Industrial e as Chefias directas e indirectas, --- em quem 

confiou ---, não acompanharam o trabalhador que admitiu; vai sair-lhe caro! O deixa andar, é 

culpa sua, Sr. Industrial! 

Ter necessidade de preencher um posto de trabalho é uma coisa; 

preenchê-lo com o primeiro que lhe apareça, é outra. Mesmo numa situação de crise, 

acompanhe no período de prova/experiência, quem mete pela porta dentro; é um 

imperativo da administração ou gerência, ou das Chefias a quem o confiou. 
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Os “gerentes”; os “directores”; as chefias gostam de ter uma “côrte”! – 

Nem todos, claro. Interessa-lhes o número, não a qualidade de quem chefiam… porque não é 

do bolso deles que sai as retribuições no fim do mês! – Portanto, se estiver consciente desta 

verdade, --- e deve estar ---, qual é a obrigação do Sr. Industrial, o “patrão”, o tal que vai abrir 

a bolsa ao fim do mês? – Pois será,  

Estar atento e exigir: 

 primeiro, uma seleção prévia, competente e interessada dos candidatos ao emprego; 

 segundo, exigir dos serviços médicos exame de admissão competente; 

 terceiro, exigir às chefias directas ou indirectas um relatório semanal, escrito ou verbal, 

do comportamento do trabalhador em experiência; 

 quarto, se o período experimental não tiver sido devidamente acompanhado pelas chefias 

directas ou indirectas, manifestas por escrito o seu desagrado, aos mesmos; 

 quinto, sendo manifesta a inaptidão do trabalhador experimentado, sem rodeios, escreva 

a despedi-lo, se ainda for a tempo. E, 

Lembre-se, não tem de dar aviso prévio ou indemnizar. Apenas pagar 

o tempo trabalhado; e, as partes proporcionais de: férias; subsídio de férias e Natal. Claro, 

convém e deve fazê-lo por escrito. Mas,  

Não esqueça, que como determinam os n.º 2 e n.º 3, do art.º 114, 

Código Trabalho: 

“ 2 - Tendo o período experimental durado mais de 60 dias, a denúncia do contrato por 

parte do empregador depende de aviso prévio de sete dias. 

3 - Tendo o período experimental durado mais de 120 dias, a denúncia do contrato 

por parte do empregador depende de aviso prévio de 15 dias”.   

Se o não fizer, como determina o n.º 4, deste art.º 114, CT,  

“ 4 - O não cumprimento, total ou parcial, do período de aviso prévio previsto nos n.os 2 

e 3 determina o pagamento da retribuição correspondente ao aviso prévio em falta”. 

Repare: 

O período de experiência é período muito importante para 

Empregador e Trabalhador, estudarem-se um ao outro; para o trabalhador se aperceber da 

realidade do mundo de trabalho na Empresa onde vai ingressar. Não é tempo para ser 

desperdiçado ou de rotina: é tempo de conhecimento, estudo e decisão de continuar ou não 

o contrato.  

 


