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Circular n.º 68/2021 FALTA ao trabalho. Condensação da Matéria 

Memória – Útil à Secção de Recursos Humanos 

 

Em qualquer dicionário, FALTA tem como sinónimo: “ausência”. 

Andando um pouco mais, é sinónimo de: “não cumprimento”.  

Em sede de trabalho, tem a “falta” uma grande expressão mas, o que 

por vezes se esquece, o seu sentido é múltiplo. Vejamos:  

O campo mais comum, e que interessa grandemente ao empregador é: 

a “falta ao trabalho”. Ou seja,  

O instituto que está regulado, com muito pormenor nos arts. 248 a 

257, do Código Trabalho. Como o define o n.º 1, do art.º 248, é 

“…a ausência de trabalhador do local em que devia desempenhar a atividade durante o 

período normal de trabalho diário”, 

sendo que a definição legal de “local de trabalho” consta da al. a), do n.º 2, do art.º 8, da Lei 

n.º 98/2009, de 4 Setembro, que diz: 

“ a) – “Local de trabalho” (é) todo o lugar em que o trabalhador se encontra ou deva 

dirigir-se em virtude do seu trabalho e em que esteja, directa ou indirectamente, 

sujeito ao controlo do empregador”, vide igual definição na al. e), do art.º 4, da Lei n.º 

102/2009, de 10 Setembro. Ora,  

Precisamente em sede da Lei n.º 98/2009, que trata da reparação dos 

acidentes de trabalho; ou, da Lei n.º 102/2009, que trata da segurança no trabalho, temos 

uma outra aplicação frequente do conceito de “Falta”, aqui como ausência de cuidado (do 

trabalhador); ou, ausência do cumprimento de obrigações em sede de segurança e saúde (do 

empregador). Mas,  

Não só: por ex., no n.º 1, art.º 66, do Código Trabalho, encontramos 

novamente a FALTA, aqui empregue no sentido de  

“ 1 – (…) resultante da sua falta de experiência (…)”.  

ou, ainda, como acontece no art.º 117, Código Trabalho, a ausência de qualquer documento, 

já que o título do artigo é, precisamente: “Efeitos da falta de título profissional”.  

Pois bem: o que temos nesta Circular é a intenção de fornecer aos 

RECURSOS HUMANOS uma memória, para uso rápido, de tudo (ou, melhor, quase tudo…) 

que se relaciona com a FALTA, no sentido de 

“…ausência do trabalhador do local de trabalho”.  
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Pretendeu-se fornecer algo que ajudasse, numa consulta rápida, a 

solucionar a enorme quantidade de problemas que, quase diariamente, surgem nos RH, 

porquanto, como alguém disse,  

“ O trabalho é a lei biológica universal por excelência”.  

e, como disse Camilo Castelo Branco,  

“ Não há trabalho desonroso, nem ociosidade honrada”. 

Mas, e, porque alguém disse: 

“ O homem que não trabalha lesa todos os demais”.  

a ausência ao trabalho tem consequências: para o próprio trabalhador; para os colegas de 

trabalho; para o empregador, ou seja, para toda a sociedade.  

Logo, em sede de “faltar” ao trabalho, a situação está regulada. Só que, 

por vezes, não é fácil encontrar a solução legal para a situação concreta. Logo,  

Será esta a finalidade do que vai em anexo. Se conseguimos, ou não, 

atingir o objectivo, que cada um experimente por si.  

Se é dos que já sabe tudo, tem fácil solução: deite fora; arquive sem 

ler, em suma… ignore! Deite fora; lixo.  

Ignorar o trabalho dos outros é fácil: é só fechas os olhos. Confessar, 

depois, que foi atitude reprovável, e que é difícil.  

 

Anexo: 

- MEMÓRIA sobre FALTAS.        
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MEMÓRIA SOBRE FALTAS 
 

Leia e guarde, para uso diário: 
 

NOÇÃO – falta é a ausência do local do trabalho; e, durante o período normal de trabalho 

diário, em que o trabalhador devia desempenhar a actividade, --- n.º 1, art.º 248, Código 

Trabalho (CT).   

– todos os artigos referidos a seguir são do Código Trabalho/versão 2009. 

 

AUSÊNCIAS devem ser comunicadas a Empregadora, antecipadamente, --- n.º 1, art.º 253: 

– quando previsíveis, com antecedência mínima de 5 dias, com indicação do motivo 

justificativo, --- n.º 1, art.º 253. 

– quando imprevistas, logo que possível, --- n.º 2, art.º 253.  

A Empregadora pode, em qualquer dos casos, exigir ao trabalhador prova dos factos 

invocados para a justificação, no prazo de 15 dias, --- n.º 1, art.º 254.  

Depois,  

As faltas podem ser consideradas justificadas ou injustificadas, --- n.º 1, art.º 249. São 

□ faltas justificadas, --- 2, art.º 249: (não é exaustivo) 

→ CASAMENTO: até 15 dias seguidos, por altura do mesmo, --- al. a), 2, art.º 249. 

→ FALECIMENTO: nos termos seguintes, --- al. b), 2, art.º 249; 1, art.º 251: 

− e com este vínculo familiar: 

• conjugue não separado de pessoas e bens;  

• parentes ou afins no 1.º grau da linha recta: pai/mãe; sogro/sogra; 

padrasto/madrasta; filho/filha; enteados; genro/nora;  

• pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o trabalhador, --- 2, 

art.º 251,  

− e pelo período seguinte, de acordo com o vínculo: 

❖ 5 (cinco) dias consecutivos, --- al. a), 1 e 2, art.º 251. 

• avós; bisavós; netos; bisnetos (sejam próprios ou do conjugue);  

• irmão/irmã; cunhado/cunhada,  

❖ 2 (dois) dias consecutivos, --- al. b), 1, art.º 251. 

ATENÇÃO – falecimento de tios; sobrinhos e primos; ex-cônjuge divorciado, não dá direito a 

faltar, justificadamente, qualquer dia. 
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− afinidade nasce com o casamento. Afinidade não gera afinidade. Afinidade é o 

vinculo que liga um dos conjugues aos parentes do outro. Não cessa com a 

dissolução do casamento, por morte. Mas cessa, desaparece com o divórcio. 

→ NASCIMENTO de filhos, pelo pai, --- 1, art.º 43: al. c), 1, art.º 65. 

A -  

• 15 dias úteis, seguidos ou interpolados, nos 30 dias seguintes ao nascimento, 

sendo 5 seguidos, imediato ao nascimento, --- 1, art.º 43; mais,  

• 10 dias úteis (licença) seguidos ou interpolados, após o gozo anterior, desde que 

em simultâneo com o gozo licença parental inicial da mãe, --- 2, art.º 43.  

• Mais 2 dias no caso de múltiplos, 2 dias por cada gémeo --- 3, art.º 43.  

B -  

→ De neto, pelo avô/avó – 1, art.º 50 

• Que consigo viva em comunhão de mesa e habitação; ou,  

• Filho de adolescente com idade inferior a 16 anos. 

❖ Até 30 dias consecutivos. 

− Não pagas, --- al. g), 1, art.º 65 (veja Dec.-Lei n.º 91/2009, 9 Abril, art.º 21).  

ATENÇÃO – nesta situação, pré-natal/parto/nascimento/pós-parto, adopção, existem 

licenças/dispensas, reguladas nos arts 44 a 48; 51 a 54. Ver.  

− Em qualquer situação, não pagas, --- al. c), 1, art.º 65 (veja Dec.Lei n.º 91/2009, 9 

Abril, art.º 11, 15). 

→ ASSISTÊNCIA INADIÁVEL, a filho; neto; em caso de doença ou acidente, --- al. e), 2, art.º 

249, art.º 49 e 50; als. f) e g), 1, art.º 65:   

• doença ou acidente, filho menor 12 anos (deficiente ou doença crónica, sem idade 

limite). Não pagas, --- al. f), 1, art.º 65. 

• Também para neto, --- 3, art.º 50. 

❖ até 30 dias/ano; ou, durante toda a hospitalização, --- 1, art.º 49; 3, art.º 50. 

• doença ou acidente, filho com 12 ou mais anos. Não pagas, --- al. f), 1, art.º 65. 

• Também para neto, --- 3, art.º 50. 

❖ até 15dias/ano; 
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• doença ou acidente, filho maior, desde que faça parte do agregado, --- 21, art.º 49. 

Não pagas, --- al. f), 1, art.º 65. 

• Para neto, só no caso de deficiente ou doença crónica, --- 3, art.º 50.  

❖ até 15dias/ano. 

ATENÇÃO – mais 1 dia por cada filho, além do primeiro, --- 3, art.º 49. 

 – não pode ser exercido, em simultâneo, pelo pai e mãe, --- 4, art.º 49. 

→ ASSISTÊNCIA INADIÁVEL, membro agregado familiar, em caso de doença ou acidente, -

-- al. e), 2, art.º 249; al. c), 2, art.º 255.  

• conjugue ou pessoa que viva em união de facto ou economia, --- 1, art.º 252:  

❖ até 15 dias por ano. Não pagas, --- al. c), 2, art.º 255. 

• parente ou afim na linha recta ascendente ou no 2.º grau da linha colateral, --- 1, 

art.º 252: 

❖ até 15 dias por ano. Não pagas, --- al. c), 2, art.º 255. 

• sendo pessoa com deficiência ou doença crónica, que seja conjugue ou viva em 

união de facto, --- 2, art.º 252:  

❖ mais 15 dias/ano. Não pagas, --- al. c), 2, art.º 255. 

→ PRESTAÇÃO DE PROVAS DE AVALIAÇÃO – al. c), 2, art.º 249:  

– só para trabalhadores-estudantes –   

• Provas singulares – 1, art.º 91: 

❖ 2 dias: dia de prova; e, o imediatamente anterior, --- al. a), 1, art.º 91;  

▪ dia imediatamente anterior inclui os dias de descanso semanal e feriado; 

▪ não pode exceder 4 dias, por disciplina, em cada ano lectivo. 

• Provas em dias consecutivos – ou mais de uma prova no mesmo dia, --- al. b), 1, 

art.º 91:  

❖ Os dias imediatamente anteriores são tantos quanto as provas a prestar, --- al. b), 1, 

art.º 91. 

ATENÇÃO – é prova de avaliação, o exame, ou outra prova, escrita ou oral; ou, a apresentação 

de trabalho, que determine aproveitamento escolar, --- 4, art.º 91;  
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− é falta justificada a falta para a deslocação para prestar provas;  

− até 10faltas/ano lectivo, independente do número disciplinas, --- 3, art.º 91. 

− Vêr se o CCT dá mais direitos, dos apresentados.  

→ DESLOCAÇÃO AO ESTABELECIMENTO ENSINO, --- al. f), 2, art.º 249:  

• apenas reconhecido o direito ao “responsável pela educação do menor”;  

• pelo tempo “…estritamente necessário”;  

❖ Até 4 (quatro) horas por trimestre, por cada filho.  

• no caso de pais membros dos órgãos administrativos e gestão dos 

estabelecimentos públicos de educação pré-escolar; e, ensino básico e secundário, 

--- n.º 2, art.º 15, Decreto-Lei n.º 372/90, 27 Novembro:  

❖ membro de Assembleia, um dia por trimestre;  

membro do Conselho Pedagógico, um dia por mês;  

membro do Conselho de Turma, um dia por trimestre;  

membro do Conselho Municipal Educação, sempre que reúna; e,  

membro da Comissão de Protecção de Crianças, municipal, um dia por bimestre.  

→ DOAÇÃO DE SANGUE – Lei n.º 37/2012, 27 Agosto:  

• reconhecido o direito aos portadores do Cartão Nacional de Dador de Sangue, --- 

Portaria n.º 124-A/2013, 27 Março; 4, art.º 2.  

• Reconhecido o direito a todos os trabalhadores, como dever cívico, 2, art.º 2, Lei 

n.º 37/2012, de 27 Agosto.  

❖ Pelo tempo necessário à dádiva de sangue – 1, art.º 7, Lei n.º 37/2012. 

ATENÇÃO – ao CCT, do sector.  

→ BOMBEIROS – Decreto-Lei n.º 241/2007, 21 Junho:  

• podem faltar ao trabalho, sem perda de remuneração, ou regalias, --- 1, artº 26;  

• não pode exceder, em média, 3(três) dias por mês, sendo falta justificada, --- 5, 

art.º 26. 

• para frequentar cursos de formação, na Esc. Nac. Bombeiros, podem faltar até ao 

máximo de 15 dias/ano, sendo a Empregador compensados pelos salários pagos.  

❖ Até 3 dias/mês; 15 dias/ano (formação). 
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ATENÇÃO: ao CCT, do sector. 

→ IMPOSSIBILIDADE PRESTAR TRABALHO, PELO TRABALHADOR –  

A - Doença; acidente; cumprimento obrigação legal --- al. d), 2, art.º 249: 

• o tempo prescrito pelos serviços médicos; 

• comunicação da ausência, prévia ou posterior, --- 1 e 2, art.º 253;  

• no caso de doença, perda de retribuição, se beneficiário da Seg. Social, --- al. a), 2, 

art.º 255;  

• o período de espera (3 dias) não é pago pelo Empregador; 

B - No caso de acidente de trabalho, perda de retribuição, se protegido por esquema 

de seguro.  

❖ Sem limite de tempo, em princípio; suspensão do contrato, no caso de se prolongar 

por mais de 1 (um) mês, --- 1, art.º 296.  

C - No caso de cumprimento de obrigação legal; comunicação prévia; pedir logo 

comprovativo; e entrega de comprovativo. 

❖ Pelo tempo da diligência, atestada, a que acresce tempo de deslocação. 

→ ELEITOS PARA CARGO SINDICAL – al. g), 2, art.º 249: 

• Se for “delegado sindical”; ou, da comissão intersindical, --- 1, art.º 467; 

❖ 5 (cinco) horas/mês; ou, 8 (oito) horas/mês, respectivamente (retribuído). 

• Se for membro da direcção do sindicato, --- 1, art.º 468: 

❖ 4 (quatro) dias/mês (retribuído). 

→ ELEIÇÕES PARA CARGOS POLÍTICOS – al. h), 2, art.º 249: 

• Para a eleição de Presidente da República (Assembleia de Voto):  

❖ Dispensa de actividade profissional no dia, e no seguinte, das eleições, --- 1, art.º 40-

A, Lei Orgânica n.º 3/2000, 24 Agosto (direito à retribuição).  

• Para eleição de Deputados à A.R. (Mesa de assembleia eleitorais): 

❖ Dispensa da actividade profissional no dia, e no seguinte, das eleições, --- 5, art.º 48, 

Lei n.º 14/79, 16 Maio (direito à retribuição).  
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→ VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (vítimas) – al. j), 2, art.º 249: 

• Justificadas as faltas motivadas por impossibilidade de prestar trabalho em razão 

da prática do crime de violência doméstica, --- art.º 43, Lei n.º 112/2009, de 16 

Setembro.  

❖ Todo o tempo da impossibilidade. Retribuído, desde que não excedam 30 dias/ano, -

-- al. d), 2, art.º 249.  

 

Naturalmente,  

→ É considerado justificada a FALTA autorizada ou a aprovada pelo Empregador, --- art.º 

97; al. i), 2, art.º 249.  

• Estas FALTAS não são retribuídas, --- al. e), 2, art.º 255.  
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INFORMAÇÃO Útil COMPLEMENTAR – FALTAS 
 
 

→ FALTA JUSTIFICADA não é sinónimo de falta paga pelo Empregador.  

• Em principio, portanto, falta justificada não afecta qualquer direito do 

trabalhador, --- 1, art.º 255. Contudo,  

❖ Determinam perda de retribuição, as seguintes FALTAS, --- 2, art.º 255:  

⎯ doença, desde que o trabalhador beneficie do regime da segurança social na 

doença, --- vide Dec.-Lei n.º 28/2004, 4/02 (alterado). 

⎯ acidente de trabalho, desde que o trabalhador tenha direito a seguro;  

⎯ as previstas art.º 252 – assistência membro agregado familiar;  

⎯ as previstas na alínea j), 2, art.º 249, quando excedam 30 dias/anos;  

⎯ as autorizadas ou aprovadas pelo empregador. 

 

→ FALTA INJUSTIFICADA são, por exclusão de partes, as que não são justificadas, --

- 3, art.º 249. 

• As faltas injustificadas produzem os seguintes efeitos, --- 2, art.º 256: 

A - Perda de um ou meio período normal de trabalho diário, imediatamente anterior 

ou posterior a dia ou meio-dia de descanso ou a feriado (2 e 3, art.º 256): 

B - constituem infracção grave, logo, passível de sanção disciplinar;  

C - o período de ausência a considerar, para perda da retribuição, abrange os dias e 

meios-dias de descanso ou feriados imediatamente anteriores ou posteriores ao 

dia de falta.  

• Os atrasos injustificados, produzem os seguintes efeitos, --- 4, art.º 256: 

A - superior a 60 minutos, no primeiro período de trabalho diário, se quiser, o 

Empregador não aceita a prestação de trabalho, durante todo o dia de trabalho, -

-- alínea a), 4, art.º 256; mas,  

B - se for superior a 30 minutos, apenas, o Empregador, se quiser, não aceita a 

prestação de trabalho durante essa parte do período normal de trabalho, --- al. 

b), 4, art.º 256. 

C - A perda de retribuição; efeitos sobre a antiguidade; efeitos disciplinares. 

ATENÇÃO – todas as faltas que impliquem perda de retribuição, podem ser substituídas, 

a pedido do trabalhador, pelo seguinte, --- art.º 257:  
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A - renúncia a dias de férias, em igual número, até ficar intocável o limitem de 20 

dias/férias/ano, --- al. a), 1, art.º 257; 5, art.º 238. Ou,  

B - prestação de trabalho por acréscimo, noutros dias, quando o CCT, do sector, 

permitir, --- al. b), art.º 257; art.º 204. 

• Em qualquer dos casos, prévio pedido escrito do trabalhador, --- 1, art.º 257; 

• Não implica redução do subsídio de férias correspondente ao período de 

férias vencido, --- 2, art.º 257. 

 

LEMBRANÇAS – O trabalhador precisa de faltar. Se quiser pode pedir, por escrito uma 

→ Licença sem retribuição – regulado no art.º 317; 

• Deve ser pedida, sempre, por escrito;  

• O Empregador pode recusar em certos casos, --- 3, art.º 317; se o fizer, deve 

fazê-lo por escrito. Se aceitar, deve comunicar por escrito; ou, despachar na 

cópia do pedido, apresentado pelo trabalhador.   

• Pode recusar a entrada ao trabalho, do trabalhador, antes do fim da licença 

concedida.  

→ Faltas não justificadas podem levar ao despedimento com invocação de justa causa, 

--- al. g), 2, art.º 351. Cuidado, com a aplicação desta sanção, extrema.  

→ Aplicação de sanção abusiva; ou, considerar a falta injustificada, sem fundamento, 

pode constituir justa causa para trabalhador fazer cessar o contrato, --- 2, art.º 394. 

→ Faltas injustificadas representam violação dos deveres profissionais do trabalhador 

previsto nas als. b), h), 1, art.º 128.  

→ Falta justificada, por impedimento temporário respeitante ao trabalhador, que se 

prolongue por mais de 30 (trinta) dias, determina a suspensão do contrato, --- 1, art.º 

296. 

 


