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Nota de apresentação da 2.ª edição
Neste documento abordamos de forma sucinta alguns dos aspectos jurídicos
seleccionados, que considerámos mais relevantes, sobre os efeitos do
estado de emergência em Angola nas relações laborais, entre trabalhadores
e empregadores.
A primeira edição foi publicada ainda na vigência do terceiro período
estado de emergência em Angola. Com a prorrogação do estado
emergência para um quarto período algumas das regras aplicáveis
relações laborais foram alteradas, o que motivou a actualização
documento.
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Este trabalho resulta da parceria entre o CFA e a LOGOSEDUCA e foi
realizado com o propósito de contribuir para aumentar o nível de
informação sobre as regras aplicáveis em estado de emergência, em Angola.
Não pretendemos dar resposta a problemas concretos, embora algumas
secções tenham sido inspiradas por questões que têm sido colocadas em
vários “canais”.
Este documento é meramente informativo e não constitui conselho jurídico.
Para a resolução de um caso concreto pode consultar o CFA.
Luanda, 13 de Maio de 2020
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A LOGOSEDUCA é uma empesa de formação
avançada especializada em temas de Direito,
com sede em Luanda.
Fundada em 2019, em parceria com o CFA
organizámos
várias
formações
em
contratação pública e fomos responsáveis
pela primeira edição da formação sobre
recuperação de activos.
A LOGOSEDUCA nasceu como uma startup de
educação especializada, com encubação pelo
CFA.

O CFA é um escritório de advogados angolano, com sede em
Luanda. O CFA foi fundado em 2012, pelo Professor Doutor
Carlos Maria Feijó, e afirma-se pela prática especializada em
Direito Constitucional e Administrativo, Direito das
Empresas, Direito Fiscal, Direito Financeiro e Bancário.
Na nossa prática procuramos soluções adequadas às
circunstâncias e que se integrem na actividade dos nossos
clientes, fazendo parte da sua cadeia de geração de valor e
crescimento.
O nosso compromisso permanente é prestar serviços
jurídicos de excelência, com base na convergência de um
grupo de profissionais com vasta experiência, que decidiram
aplicar o seu talento e conhecimento na especialização nas
principais áreas de Direito angolano.
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Decreto Presidencial n.º 81/20, de 24 de Março
Artigo 1.º
(Declaração do Estado de Emergência)
1. É declarado o Estado de Emergência, com fundamento no facto de que a República

de Angola atravessa no presente momento uma situação de eminente calamidade
pública.
2. A declaração de Estado de Emergência deve ser observada em todo o território

nacional.
3. O Estado de Emergência tem a duração de 15 (quinze) dias, iniciando-se às 0h:00

(zero) horas de 27 de Março de 2020 e cessando às 23h:59 (vinte e três e cinquenta e
nove) horas e minutos do dia 11 de Abril de 2020, podendo ser prorrogado nos ternos
da lei.
Ð Ñ

Decreto Presidencial n.º 97/20, de 9 de Abril
Artigo 1.º
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência por um período de 15 (quinze) dias, entre as
00h:00 (zero horas) do dia 11 de Abril de 2020 e as 23h:59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos) do dia 25 de Abril de 2020.

Ð Ñ

Decreto Presidencial n.º 120/20, de 24 de Abril
Artigo 1.º
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência por um período de 15 (quinze) dias, entre as
00h:00 (zero horas) do dia 26 de Abril de 2020 e as 23h:59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos) do dia 10 de Maio de 2020.

Ð Ñ

Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio
Artigo 1.º
(Prorrogação do Estado de Emergência)
É prorrogado o Estado de Emergência por um período de 15 (quinze) dias, entre as
00h:00 (zero horas) do dia 11 de Maio de 2020 e as 23h:59 (vinte e três horas e
cinquenta e nove minutos) do dia 25 de Maio de 2020.
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Introdução
Angola vive, temporariamente, na situação de excepção constitucional de estado de emergência
desde 27 de Março.
O Presidente da República, através do Decreto Presidencial n.º 81/20, de 25 de Março, declarou
o estado de emergência por um período de 15 dias, com início a 27 de Março e termo a 11 de
Abril, que tem vindo a ser prorrogado. Actualmente vivemos o quarto período de vigência do
estado de emergência, por efeito da prorrogação declarada pelo Decreto Presidencial n.º 128/20,
de 8 de Maio, com termo no dia 25 de Maio.
No acto da terceira prorrogação do estado de emergência manteve-se a interdição de
permanência e circulação de pessoas na via pública, salvo nos casos permitidos; e permitiu-se o
exercício de actividade comercial em geral, com horário reduzido e desde que cumpridas várias
condições de segurança.
Em consequência do estado de emergência, Angola está há quase dois meses em regime de
serviços mínimos essenciais, o que tem tido um impacto forte nas empresas e nas relações
laborais. Neste contexto, surgiram várias empresas a oferecer novos serviços (de entregas e
outros); algumas empresas já existentes foram forçadas a adaptar muito rapidamente a sua
oferta a uma circunstância em que os clientes não vão há loja comprar; e, outras foram forçadas
a adoptar novas medidas de higiene e segurança no trabalho e a recorrer ao trabalho por via
remota. Além disso, milhares de trabalhadores foram dispensados da efectiva prestação do seu
trabalho, mantendo, contudo, os seus postos de trabalho. São muitas mudanças, de grande
profundidade e tudo acontece num curto espaço de tempo sob o lema “adapta-te ou sai do
mercado”.
Trabalhadores e empregadores (pessoas singulares e empresas) procuram os melhores
instrumentos para melhor assegurar os seus direitos e procurar fazer a adaptação de modo
correcto e adequado.
Nessa conjuntura, o presente documento tem o propósito de sumariar algumas das principais
questões que se colocam no campo das relações laborais em consequência das regras
excepcionais impostas pelo estado de emergência. Não é nosso objectivo esgotar todas as
questões relevantes, nem oferecer opinião em relação a casos concretos.
Referimos apenas às relações de trabalho no sector privado reguladas pela Lei Geral do Trabalho
(LGT), pelo que, não encontrará neste documento, notas sobre a regulamentação especial
aplicada aos funcionários públicos.
Importa relembrar que durante o estado de emergência a legislação laboral e os instrumentos de
regulamentação colectiva aplicáveis continuam a vigorar plenamente na ordem jurídica e devem
ser normal e integralmente cumpridos, salvo quanto aos aspectos sobre os quais se aplicam
regras excepcionais ditadas pelo estado de emergência.
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Locais de trabalho em funcionamento
Algumas empresas permanecem encerradas, mas muitas estão em actividade

Centros de trabalho em funcionamento
Nos dois primeiros períodos de vigência do estado
de emergência, a regra foi o encerramento dos
estabelecimentos e locais de trabalhos, sendo que
algumas actividades estavam autorizadas a
funcionar com restrições.

Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8
de Maio

No quarto período de vigência do estado de
emergência continua a ser permitido o exercício da
actividade comercial, de bens e serviços, no horário
das 8 horas até às 15 horas, com o pessoal reduzido
a 50%, em regime de rotatividade. Os
estabelecimentos que comercializam bens
alimentares poderão estar abertos até às 16h.

1. É permitido o exercício da actividade comercial
de bens e serviços em geral das 8 horas às 15
horas, não podendo o efetivo laboral presencial
exceder os 50% da força de trabalho, devendo
trabalhar em regime de rotatividade.

Também a indústria e a actividade agrícola são
actividades permitidas.

3. Para efeitos do disposto nos n.os 1 e 2 do
presente artigo, o número máximo de cidadãos no
interior dos estabelecimentos é definido em
termos capazes de assegurar o distanciamento
mínimo de 2 metros entre os cidadãos.

Nos termos do Decreto Presidencial n.º 128/20, de
8 de Maio, muitas empresas e estabelecimentos
podem estar em funcionamento, ainda que tenham
de implementar medidas de protecção,
nomeadamente:
a)
b)
c)
d)

e)

f)
g)
h)
i)
j)
k)

Lojas e armazéns de comércio;
Lojas e escritórios dedicados à prestação de
serviços;
Supermercados, hipermercados, cantinas e
lojas de comércio de bens alimentares;
Mercados públicos, formais ou informais
(cinco vezes por semana, de Terça-feira a
Sábados, entre as 6 horas e as 13 horas);
Restaurantes e similares, exclusivamente
para serviço de take-away e entregas ao
domicílio;
Fábricas e estabelecimentos industriais;
Produção agrícola;
Obras públicas;
Transportes colectivos (com lotação reduzida
a 50%);
Estabelecimentos hospitalares;
Serviços fúnebres.

CFA.Legal

ARTIGO 21.º
(Comércio de bens e serviços em geral)

2. Os estabelecimentos comerciais que
comercializam bens alimentares funcionam das 8
horas às 16 horas.

4. Os estabelecimentos comerciais devem definir
e afixar em local visível a capacidade máxima de
pessoas em simultâneo no seu interior.
5. A violação do disposto nos números anteriores
determina o encerramento do estabelecimento
comercial e a responsabilização criminal do gestor
por crime de desobediência, nos termos da Lei
Penal.
6. Mantêm-se encerrados os restaurantes e
similares, excepto para serviço externo,
nomeadamente take away e entregas ao domicílio.
7. É proibido o encerramento dos serviços
considerados essenciais, salvo em situação de
forca maior, podendo as autoridades competentes
adoptar as medidas necessárias para a
manutenção da prestação dos seus serviços.
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Centros de trabalho encerrados
Vários estabelecimentos permanecem encerrados:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

Estabelecimentos de ensino em todos os níveis de ensino do Sistema Nacional de
Educação;
Estabelecimentos de formação profissional;
Estabelecimentos de competição e de treinos desportivos, de competição ou recreativos;
Discotecas, salas de jogo;
Bares e restaurantes para serviço no estabelecimento;
Espaços destinados à prática de desporto e actividades de lazer, incluindo zonas balneares;
Sala de espetáculo e espaços onde são realizadas actividades culturais;
Museus, bibliotecas, mediatecas, teatros, monumentos e espaços similares;
Actividades de navegação marítima e recreio;
Feiras e exposições.

Medidas gerais de protecção
É obrigatória a implementação de medidas especiais de protecção dos
trabalhadores e clientes
Os estabelecimentos (locais de trabalho)
autorizados a laborar devem implementar medidas
de protecção dos trabalhadores e dos clientes
contra o risco de propagação da Covid-19. De entre
essas medidas destacam-se:

Decreto Executivo n.º 143/20,
de 9 de Abril

a)

1. Toda a pessoa singular ou colectiva, pública ou
privada, que desenvolver actividade comercial,
prestar serviços mercantis ou qualquer outro
serviço de interesse público inerente ao Sector do
Comércio, deve dentro da própria instituição ou
estabelecimento comercial, assegurar as condições
necessárias de higiene e salubridade que garantam
segurança à saúde dos trabalhadores, utentes e o
público em geral, sob pena de ser
responsabilizado nos termos da lei.

b)

c)

Medidas de higiene do local de trabalho
(disponibilidade de locais com água e sabão
para a lavagem das mãos e/ou disponibilizar
álcool em gel);
Equipamentos de protecção individual
(máscara, luvas, viseira ou fatos de protecção,
conforme adequado ao espaço e actividade em
causa);
Distanciamento social (devem ser asseguradas
condições para que cada trabalhador exerça a
sua actividade com uma distância de
segurança em relação aos colegas);
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ARTIGO 4.º
(Condições de biossegurança)

2. (...)
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d)
e)
f)
g)
h)

Redução do número de trabalhadores presentes no local de trabalho a 50% do total
(implementação de um regime de rotatividade de equipas);
Condições de atendimento de clientes, com observância de uma distância adequada (dois
metros) entre clientes e trabalhadores e clientes entre si;
Substituição do sistema biométrico de controlo de assiduidade;
Orientações específicas de higiene dos trabalhadores e dos espaços de ferramentas de
trabalho;
Quando seja obrigatório o uso de uniforme ou bata no local de trabalho, proibir a entrada e
saída dos trabalhadores com uniforme.

Decreto Executivo n.º 143/20, de 9 de Abril
ARTIGO 4.º
(Condições de biossegurança)
1. (...)
2. As condições referidas no número anterior consubstanciam-se nas seguintes:
a) Ter disponível à entrada álcool a 70% ou álcool em gel, bem como os meios necessários à
higienização dos utentes;
b) Estabelecer um número limite de utentes dentro da própria instituição, com vista a evitar a
aglomeração, permitindo manter a distância mínima de 1 (um) metro entre os utentes;
c) Manter a higiene e salubridade dos produtos, bens e serviços comercializados, bem como os meios
utilizados na prestação de qualquer outro serviço;
d) Orientar os respectivos trabalhadores no sentido destes tomarem as devidas precauções de higiene
e salubridade, para que estejam devidamente equipados no atendimento ao público;
e) Substituição temporária do sistema automático de controlo de assiduidade dos funcionários
(Biométrico);
f) Recomenda-se o uso de máscaras para os colaboradores que fazem atendimento ao público;
g) Aplicação de acrílicos ou vidro na zona de atendimento para garantir protecção de colaboradores
e clientes;
h) Reforço de stock de mercadoria para 1 (um) mês dependendo do espaço de armazenamento
disponível;
i) Garantir o número máximo de pessoas dentro dos estabelecimentos comerciais, em segurança, e
de acordo com o espaço existente, respeitando o limite de 1m por pessoa;
j) Avaliar, caso a caso, o trabalho dos colaboradores considerados de risco e com histórico clínico
comprovado (pessoas com mais de 60 anos, com problemas respiratórios, hipertensão, diabetes e
outros);
k) Evitar o aglomerado de trabalhadores na hora de sobreposição de turno;
l) Suspender o procedimento da obrigatoriedade de contar a encomenda em conjunto (extensivo a
todos os sectores);
m) Proibir a entrada e saída ao trabalho com o uniforme vestido;
n) Ser obrigatório o banho antes da entrada ao serviço;
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o) Recomendar a lavagem das mãos de duas em duas horas de todos os colaboradores;
p) Evitar o contacto com os fornecedores e clientes no momento da recepção ou entrega de
mercadoria;
q) Instruir os seguranças dos estabelecimentos comerciais para abrir e fechar a porta de entrada
e colocar nas mãos de cada cliente álcool a 70% ou álcool gel;
r) Uso obrigatório de luvas a todos os colaboradores ligados a distribuição;
s) Efectuar a limpeza dos tabuleiros da distribuição com lixívia diluída em água, à sua chegada;
t) Desinfectar diariamente as viaturas de distribuição limpando sempre: o habitáculo, portas e caixa
de carga com lixívia diluída;
u) Desinfectar o volante, tecidos ou como das viaturas de distribuição e de uso dos colaboradores
com um pano embebido em álcool;
v) Colocar frascos de álcool a 70% ou álcool gel em todas as viaturas;
w) Limitar o número de entregas para o mínimo possível para cada local, reduzindo assim o número
de deslocações;
v) Estabelecer o regime de teletrabalho a todas as pessoas que tiverem condições de continuar o seu
trabalho à distância;
y) Os trabalhadores em regime de teletrabalho devem ficar em isolamento social, evitando contacto
com outras pessoas;
z) Estabelecer que o isolamento social não seja considerado férias e que os colaboradores devem
manter-se contactáveis para apoiar os serviços mínimos da operação da empresa;
aa) Perante casos suspeitos, aplicar as orientações emanadas pela Autoridade Sanitária Competente;
bb) Partilhar informação e proceder a sensibilização dos consumidores e colaboradores, por meio
de cartilhas, canais digitais, redes sociais, meios de comunicação tradicionais.

Trabalhadores com protecção especial
Alguns trabalhadores têm maior protecção

Alguns trabalhadores são considerados como estando expostos a maior risco, em função de
condições pré-existentes de vulnerabilidade, o que justifica terem um tratamento de maior
protecção. São eles:
a)
b)

c)
d)

Pessoas com idade igual ou superior a 60 anos;
Os portadores de doença crónica consideradas de risco, de acordo com as
orientações das autoridades sanitárias, designadamente os imuno-comprometidos,
os doentes renais, os hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os
portadores de doença respiratória crónica e os doentes oncológicos;
As mulheres grávidas;
Pessoas com crianças menores de 12 anos ao seu cuidado.

Os trabalhadores que se encontram em qualquer uma destas condições estão dispensados de
exercer a actividade laboral presencial no local de trabalho, podendo exercer actividade no
domicílio ou, se não estiverem reunidas as condições para tal, ficam dispensados da prestação de
actividade laboral.
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Ou seja, se o carácter do trabalho permitir e se a entidade empregadora definir as modalidades
do trabalho, podem trabalhar em regime domiciliar.
A ausência dos trabalhadores com protecção especial do local de trabalho, durante o estado de
emergência, não constitui violação ao dever de assiduidade e não pode ser invocado como
fundamento para a aplicação de sanção disciplinar.
No caso de pessoas (homem ou mulher) com menores de 12 anos a cargo, a medida de protecção
aplica-se apenas a uma pessoa, independentemente no número de menores a seu cargo; quer
isto dizer que num casal com filhos menores, apenas um dos progenitores poderá beneficiar da
dispensa do trabalho presencial em cada momento.
De referir que a medida de dispensa de trabalho presencial não se aplica a profissionais de saúde
(além de outros profissionais da função pública).

Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio
ARTIGO 15.º
(Protecção especial de cidadãos vulneráveis)
1. Estão sujeitos à protecção especial os cidadãos vulneráveis à infecção por COVID-19,
nomeadamente os cidadãos:
a) Com idade igual ou superior a 60 anos;
b) Portadores de doença crónica considerada de risco, de acordo com as orientações das
autoridades sanitárias, designadamente os imuno-comprometidos, os doentes renais, os
hipertensos, os diabéticos, os doentes cardiovasculares, os portadores de doença
respiratória crónica e os doentes oncológicos;
c) As gestantes e pessoas com crianças menores de 12 anos a seu cuidado.
2. Os cidadãos abrangidos pelo disposto no número anterior, quando detentores de
vínculo laboral com entidade, pública ou privada, que deve prestar serviço no período de
vigência do Estado de Emergência, estão dispensados da actividade laboral presencial,
devendo estar submetido ao regime de trabalho em domicílio, nos termos do artigo 16.o
do presente Diploma.
3. O benefício de dispensa à prestação presencial de trabalho em relação às pessoas com
menores a seu cuidado, nos termos da alínea c) do n.º 1 do presente artigo, apenas
aproveita a uma pessoa, independentemente do número de menores a seu cuidado, não
podendo mais de um adulto do mesmo agregado beneficiar da referida dispensa.
4. O disposto no número anterior não abrange os titulares de cargo público, os
profissionais de saúde, os operadores de tráfego e apoio à mobilidade, bem como os
membros dos Órgãos de Defesa e Segurança.
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Trabalho no domicílio
O trabalhador pode realizar a sua actividade laboral remotamente, a partir
de casa
Quando seja possível, o trabalhador pode realizar a sua actividade laboral remotamente, a partir
de casa. Esta possibilidade pode ser concretizada quando a actividade em causa o permitir e
quando estejam reunidas as condições essenciais para assegurar a boa e correcta realização da
actividade laboral em causa.
Factores a ponderar antes de colocar um trabalhador a trabalhar remotamente
A realização de trabalho a partir de casa não é automática. O empregador deve ponderar vários factores
antes de determinar que um trabalhador passe a desempenhar a sua função remotamente,
nomeadamente:
O trabalhador tem condições físicas (em termos de espaço e salubridade) em casa que lhe permitam
desempenhar a sua actividade?
Que meios de comunicação devem ser alocados ao trabalhador (telefone e saldo de comunicações;
computador; equipamento de wi-fi; economato; ferramentas e máquinas; etc.)?
O espaço que o trabalhador irá utilizar tem condições de segurança?
Se a actividade em causa o exigir, é possível assegurar condições de manutenção da confidencialidade
da informação que o trabalhador tem acesso para realizar a sua actividade?
Que ferramentas e técnicas são necessárias para assegurar o recebimento do trabalho realizado pelo
trabalhador e o acompanhamento da sua actividade?

Compete ao empregador assegurar a existência de condições para que o trabalhador possa
realizar a sua actividade, por via remota.
Se o empregador obteve a informação necessária e apurou quais as condições que tem de
assegurar ao trabalhador para que este exerça a sua função remotamente e determinou que o
trabalhador prestará a sua actividade remotamente, deverá, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

implementar as medidas necessárias para assegurar as condições de trabalho adequadas;
fixar um horário de trabalho, se diferente do habitual;
definir as ferramentas de trabalho (ferramentas tradicionais, software ou aplicações
electrónicas) a utilizar na prestação do trabalho;
estabelecer meios de contacto regular com o trabalhador;
estabelecer claramente o período durante o qual a situação de trabalho remoto se aplica;
implementar mecanismos e ferramentas de assistência ao trabalhador, para esclarecer
dúvidas, resolver dificuldades técnicas, etc..
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Horário

Disciplina

Durante o tempo em que estiver em vigor o
trabalho no domicílio, o horário de trabalho poderá
ser idêntico ao horário de trabalho praticado antes
desta situação.

No caso de o trabalhador, em regime de
trabalho no domicílio, não executar tarefas de
trabalho ou não respeitar a disciplina do
trabalho, o empregador pode exercer o poder
disciplinar e iniciar o procedimento disciplinar
adequado.

O empregador poderá alterar o horário de trabalho,
considerando a situação de excepção de
recolhimento domiciliar e a necessidade de o
trabalhador conciliar o exercício da actividade
laboral em casa com a presença, no mesmo espaço,
dos demais membros da sua família.

Horário de trabalho
Podem existir alterações ao horário de trabalho
Os trabalhadores das empresas cujas actividades
são permitidas na vigência do estado de emergência
e se encontram a realizar actividade laboral no seu
local de trabalho devem cumprir o seu horário de
trabalho, tendo em consideração o horário de
funcionamento do respectivo local de trabalho.
No caso de trabalhadores a prestar actividade num
supermercado que está aberto entre as 8 horas e as
16 horas, cuja função é realizada apenas durante o
período em que o estabelecimento se encontra
aberto ao público, o horário dos trabalhadores deve
ser adaptado ao novo horário de funcionamento do
estabelecimento.

Decreto Presidencial n.º 128/20,
8 de Abril
ARTIGO 21.º
(Comércio de bens e serviços em geral)
1. É permitido o exercício da actividade comercial
de bens e serviços em geral das 8 horas às 15
horas, não podendo o efetivo laboral presencial
exceder os 50% da força de trabalho, devendo
trabalhar em regime de rotatividade.
2. Os estabelecimentos comerciais que
comercializam bens alimentares funcionam das 8
horas às 16 horas.
(...)

O ajuste do horário de trabalho deve ser feito pelo
empregador e comunicado aos trabalhadores com
a antecedência devida.
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Pagamento do salário
Os trabalhadores têm direito ao pagamento total e pontual do seu salário
Os trabalhadores têm direito ao pagamento total e
pontual do seu salário no final do mês ou como
acordado entre o trabalhador e o empregador. O
empregador deve proceder ao pagamento do
salário dos seus trabalhadores pontualmente e sem
reduções ou deduções além daquelas permitidas
por lei.
A situação de estado de emergência não é causa
justificativa para a suspensão do pagamento do
salário, nem para a redução do salário base dos
trabalhadores.

Decreto Executivo n.º 122/20,
de 24 de Março
ARTIGO 2.º
(Justificação de ausência)
Consideram-se justificadas as ausências registadas
no local de trabalho de todos os trabalhadores
sujeitos à condição de quarentena, bem como
aqueles cuja actividade laboral seja suspensa face
à pandemia, sem prejuízo de as entidades
empregadoras procederem ao pagamento integral
e pontual dos salários dos referidos trabalhadores.

É, contudo, admissível ao empregador não realizar
o pagamento de subsídios ou complementos
salariais que dependam de certas condições que
não se verificam (por exemplo: subsídio de
deslocação do trabalhador, pelos dias em que o
trabalhador não se tenha deslocado ao local de
trabalho).

Deslocações em trabalho
Obrigatoriedade de apresentação de declaração de trabalho
Os trabalhadores que se desloquem de e para o local de trabalho ou que se desloquem em serviço devem
ser portadores de declaração que comprova a sua situação e do respectivo passe de trabalho.
O empregador deve emitir e entregar ao trabalhador a declaração de trabalho, em conformidade com o
modelo em vigor, bem como entregar ao trabalhador um passe de trabalho.
O trabalhador deve manter a declaração de trabalho e o seu passe em boas condições de conservação e
mantê-los consigo em todas as deslocações de trabalho que realize.
Em apêndice encontra o modelo oficial de credencial.
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Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio
ARTIGO 36.º
(Dever de apresentação de documento de trabalho)
1. Os cidadãos que, nos termos do presente Diploma, estão autorizados a circular pela
via publica por razões de serviço devem fazer-se acompanhar de declaração do serviço
que comprova a escala de trabalho durante a vigência do Estado de Emergência e do
respectivo passe de trabalho.
2. A declaração referida no número anterior deve fazer referência ao horário de trabalho
e à respectiva escala.
3. Os cidadãos autorizados a prestar serviço nos termos do presente Diploma podem
circular pela via pública até 3 horas após a hora limite de prestação de serviço.
4. Compete à entidade patronal emitir as declarações referidas no n.º 1 do presente artigo.

Faltas
As ausências do trabalhador são justificadas
De acordo com o n.º 16 do artigo 3.º da LGT, por falta entende-se a ausência do trabalhador no
centro de trabalho durante o período normal de trabalho. Isso significa dizer que, se o trabalhador
exerce a sua actividade laboral das 9h00 às 16h00, e durante este período de tempo não se fizer
presente no local de trabalho, sem motivo atendível, a ausência é considerada falta ao trabalho.
Durante a vigência do estado de emergência, o empregador está impedido de fazer cessar o
vínculo laboral invocando como justa causa a ausência do trabalhador no local de trabalho,
entenda-se por razões relacionadas com a situação de estado de emergência. Dito de outra
forma, as faltas do trabalhador em virtude do cumprimento da obrigação de recolhimento
domiciliar, de realização de testes à Covid-19 ou cumprimento de quarentena obrigatória durante
o estado de emergência consideram-se justificadas.
Não obstante, quando o trabalhador esteja obrigado à prestação de trabalho no local de trabalho
e não exista causa justificativa para a sua ausência, continua a ser aplicável o regime das faltas
não justificadas. Esta é a situação aplicável a trabalhadores do sector da saúde, dos transportes,
da protecção civil, dos serviços de segurança, de empresas de produção, distribuição e
abastecimento de bens e serviços essenciais.
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Gozo de férias
As férias devem estar registadas no “plano de férias”
Sobre este tópico é relevante fazer algumas notas preliminares, que contribuirão para
compreender melhor os parágrafos seguintes.
Nem o Decreto Presidencial que declarou o estado de emergência, nem os Decretos Presidenciais
sobre a sua prorrogação estabeleceram medidas de excepção quanto ao direito a férias.
O direito a férias é um direito fundamental do trabalhador, que se destina, por um lado, que este
recupere física e psiquicamente do desgaste provocado pela prestação do trabalho; e, por outro
lado, permitir ao trabalhador condições de disponibilidade pessoal e integração na vida familiar,
bem como a participação em actividades sociais e culturais.
Em geral, o gozo de férias deve ser adiado sempre que o trabalhador, na data marcada para o
seu início, estiver temporariamente impedido por facto que lhe seja imputável, designadamente
doença ou cumprimento de obrigações legais. Deve, ainda, ser suspenso o gozo de férias sempre
que o trabalhador adoecer durante o gozo efectivo das férias.

Gozo de férias já marcadas

Férias não marcadas

Para esses trabalhadores com férias
marcadas, que não se encontrem a cumprir
quarentena obrigatória, ao abrigo do Decreto
Presidencial n.º 120/20, e que não se
encontrem doentes, as férias marcadas
mantêm-se e o seu gozo deve iniciar na data
marcada.

Questiona-se se, em relação àqueles
trabalhadores que não tenham férias
marcadas no plano anual de férias e não
sejam essenciais ao funcionamento da
empresa, não se encontrem em situação
de vulnerabilidade ou obrigados a cumprir
quarentena obrigatória, a empresa pode
determinar o gozo compulsivo de férias.

Os trabalhadores sujeitos a medidas de
protecção especial, que se encontrem a
realizar actividade laboral em regime de
trabalho no domicílio e que tenham férias
marcadas, devem também gozar férias nas
datas agendadas.
No caso de trabalhadores que estejam
obrigados a cumprir a quarentena
obrigatória, em período coincidente com as
datas de gozo de férias já marcadas, verificase uma situação de impedimento, prevista na
LGT, pelo que, o gozo de férias deve ser
adiado para data posterior, sujeita a
agendamento nos termos habituais.
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O princípio geral é que a marcação de
férias deve ser feita, na medida do
possível, por acordo entre o trabalhador e
o empregador. No entanto, a LGT
estabelece (art. 134.º/4) que no caso de
paragem total ou parcial do centro de
trabalho, por motivos relativos ao
empregador, poderá essa situação ser
considerada para efeitos de gozo de férias,
sempre que imperativos económicos da
empresa o justifiquem.
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LGT
ARTIGO 134.º
(Plano de férias)
1. Em cada centro de trabalho deve ser organizado um plano de férias onde constem
todos os trabalhadores, com a indicação das datas de início e de termo no respectivo
período de férias.
2. A marcação do período de férias deve ser feita, na medida do possível, por acordo entre
o empregador e o trabalhador ou no caso de não ser possível o acordo, decidida pelo
empregador.
3. Na organização do plano de férias, o empregador deve ter em conta as necessidades do
funcionamento do centro de trabalho e considerar os aspectos relevantes dos interesses
dos trabalhadores.
4. A paragem total ou parcial da actividade do centro de trabalho por motivos ligados ao
empregador pode ser considerada para efeitos de direito ao gozo de férias, sempre que
imperativos económicos da empresa o justifiquem.
5. O plano de férias é elaborado e afixado nos centros de trabalho até ao dia trinta e um
(31) de Janeiro de cada ano e permanece afixado enquanto houver trabalhadores a
gozar férias dentro do mesmo ano.

Suspensão do vínculo laboral
É proibida a suspensão do contrato de trabalho
A suspensão do vínculo laboral é uma medida de carácter temporário que pode culminar na
cessação do contrato de trabalho. A suspensão poderá ser justificada por factos relativos ao
trabalhador e por factos relativos ao empregador.
LGT

LGT

ARTIGO 185.º
(Efeitos da suspensão)

ARTIGO 186.º
(Outros efeitos da suspensão)

1. Durante o período de suspensão, salvo
disposição expressa em contrário, cessam os
direitos e deveres das partes na relação
jurídico-laboral inerentes à efectiva
prestação do trabalho, mantendo-se, no
entanto, os deveres de respeito e lealdade.

1. O período de suspensão conta-se para
efeitos de antiguidade do trabalhador, que
conserva o direito ao posto de trabalho.

2. Durante o período de suspensão, por facto
respeitante ao empregador, é permitido ao
trabalhador exercer actividade profissional
remunerada para outro empregador.
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2. O contrato de trabalho, no entanto,
caduca e a relação jurídico-laboral extinguese, no momento em que se torne certo que o
impedimento é definitivo.
3. Se o contrato de trabalho for por tempo
determinado, a suspensão não impede a
respectiva extinção por decurso do prazo ou
verificação do facto gerador da caducidade.
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No quatro período de vigência do estado de emergência é estabelecida a proibição de suspensão
dos contratos de trabalho.

Decreto Presidencial n.º 128/20, de 8 de Maio
ARTIGO 17.º
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
(...)
3. É proibida a suspensão da relação jurídico-laboral enquanto vigorar o Estado de
Emergência.

Nesta secção, limitamo-nos a referir os fundamentos gerais para a suspensão do contrato de
trabalho, relembrando que esta pode ser fundamentada por factos relativos tanto ao trabalhador
como ao empregador.

Suspensão por facto relativo ao trabalhador
O vínculo laboral pode ser suspenso por factos relativos ao trabalhador, entre os factos que
podem impedir a prestação do trabalho por parte do trabalhador destaca-se o constante da
alínea h) do n.º 1 do artigo 189.º da LGT, que estabelece o seguinte:
“h) Outros casos de força maior temporária impeditivos da prestação do trabalho”.
Nestes casos, por um lado, a suspensão verifica-se sempre que o impedimento se prolongue por
mais de 30 dias seguidos, mas inicia-se antes, tão logo se torne claro que o impedimento terá
duração superior àquele prazo.
Ora, uma vez que a ausência do local de trabalho para a prestação de trabalho presencial está
justificada em várias situações (não em todas), esse fundamento não pode ser usado para
suspender o contrato, mas poderão ocorrer outras situações que levem à suspensão.
A suspensão do vínculo laboral por motivos relativos ao trabalhador implica a perda do direito ao
salário a partir da sua verificação, salvo nos casos em que a lei determine o contrário, tal é caso,
da lei estabelecer a obrigação de pagamento integral e pontual do salário durante o estado de
emergência.

Suspensão por facto relativo ao empregador
Em geral, o vínculo laboral pode igualmente ser suspenso por facto relativo ao empregador,
sempre que este esteja temporariamente impedido ou dispensado de receber o trabalho de
todos ou parte dos trabalhadores da empresa ou centro de trabalho, com algum dos seguintes
fundamentos:
a) Verificação de razões conjunturais, motivos económicos ou tecnológicos de duração temporária;
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b) Calamidade, acidentes e outras situações de força maior, como a interrupção do fornecimento de
energia ou de matérias-primas que obriguem ao encerramento temporário do centro de trabalho ou a
diminuição temporária da laboração;
c) Encerramento temporário do estabelecimento para obras, para instalação de equipamentos ou por
determinação das autoridades competentes;
d) Outras situações previstas e reguladas em disposição legal especial.
No presento contexto, a proibição de suspensão dos contratos de trabalho deve ser entendida como
restrita a situações fundamentadas exclusivamente pela situação de estado de emergência, não limitando
os demais fundamentos legais previstos da LGT.
No aspecto prático, importa ter presente que a suspensão de contrato por factos relativos ao empregador
se concretiza mediante um procedimento formal, que inclui a comunicação à Inspecção Geral do Trabalho
e ao Centro de Emprego da área do centro de trabalho.

Cessação do vínculo laboral
O empregador não pode fazer cessar o vínculo laboral com fundamento na ausência
do trabalhador
A regra de excepção estabelecida para vigorar
durante o estado de emergência é que o
empregador não pode fazer cessar o vínculo laboral
com fundamento na ausência do trabalhador
durante o estado de emergência. Pretende-se,
assim, preservar empregos e assegurar um nível
razoável de estabilidade laboral.
Esta regra excecional não afasta a aplicação das
regras previstas na LGT para a cessação da relação
laboral, a qual pode cessar por caducidade do
contrato por causas objectivas, mútuo acordo ou
decisão unilateral de qualquer das partes, oponível
à outra.
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Decreto Presidencial n.º 128/20,
de 8 de Maio
ARTIGO 17.º
(Salvaguarda das relações jurídico-laborais)
1. É proibida a cessação das relações jurídicolaborais com fundamento na ausência dos
funcionários e trabalhadores do local de trabalho.
2. O disposto no número anterior não impede a
adopção de medidas disciplinares nomeadamente
para os funcionários e trabalhadores com dever de
prestar serviço durante a vigência do Estado de
Emergência.
3. É proibida a suspensão da relação jurídicolaboral enquanto vigorar o Estado de
Emergência.
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LGT
ARTIGO 198.º
(Estabilidade de emprego)
1. O trabalhador tem direito à estabilidade de emprego, sendo as razões susceptíveis de extinção da
relação laboral as previstas na lei.
2. O contrato de trabalho pode cessar por:
a) Causas objectivas, alheias à vontade das partes;
b) Por mútuo acordo;
c) Decisão unilateral de qualquer das partes, oponível à outra.
3. Tendo o contrato de trabalho sido constituído por nomeação, extingue-se por exoneração.

Durante a vigência do estado de emergência a relação jurídico-laboral pode cessar por causas
objectivas alheias à vontade das partes, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Morte do trabalhador;
Incapacidade permanente, total ou parcial do trabalhador, que o impossibilita de continuar
a prestar o seu trabalho por período superior a 12 meses;
Reforma do trabalhador nos termos da legislação da protecção social obrigatória;
Condenação do trabalhador por sentença, transitada em julgado, a pena de prisão superior
a um ano ou independentemente da sua duração nos casos previstos por lei;
Morte, incapacidade total ou permanente ou reforma do empregador, quando dela resulta
o encerramento da empresa ou cessação da actividade;
Falência ou insolvência do empregador e extinção da sua personalidade jurídica;
Caso fortuito ou de força maior que impossibilite definitivamente a prestação ou
recebimento do trabalho.

No que depende da decisão unilateral de qualquer das partes para cessar o vínculo laboral,
podemos ter como admissível, nomeadamente:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

A decisão do trabalhador de cessar o vínculo durante o período experimental;
A decisão do trabalhador de cessar o vínculo por incumprimento do empregador;
A decisão do trabalhador de não renovar contrato por tempo determinado, cumprindo
pré-aviso respectivo;
A decisão do empregador de cessar o vínculo durante o período experimental;
A decisão do empregador de cessar o vínculo com justa causa por factos ocorridos antes
do estado de emergência (despedimento com justa causa);
A decisão do empregador não renovar contrato por tempo determinado, cumprindo préaviso respectivo.

Além disso, o vínculo laboral pode cessar por mútuo acordo livremente estabelecido entre as
partes.
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Apêndice
Modelo-tipo de credenciamento de trabalhadores de empresas do sector
privado, cuja actividade laboral é permitida
Decreto Presidencial n.º 98/20, de 9 de Abril

i) É estabelecido, no âmbito da implementação do Decreto Presidencial n.º 82/20, de
26 de Março, que define as Medidas Concretas de Excepção em Vigor durante o
Período de Vigência do Estado de Emergência, o modelo-tipo, anexo, de
credenciamento de trabalhadores de empresas do Sector Privado, cuja actividade
laboral não esteja suspensa, garantindo a sua mobilidade, em observância das normas
de prevenção e de contingência para o controlo da pandemia Covid-19, devendo o
mesmo constituir o documento a apresentar em caso de interpelação das autoridades
da ordem e segurança.

[em papel timbrado da empresa]
CREDENCIAL
(Nome da empresa), com sede social sita em (nome da Província), (nome do Município), (nome
do Bairro, matriculada na Conservatória de Registo Comercial de (nome da Província), com o
Número de Identificação Fiscal (NIF), representada pelo(s) Sr(s). (nome do representante), na sua
qualidade de Gerente(s)/Procurador(es) declara(m) que o colaborador da Empresa (nome da
Empresa), Sr. (nome do trabalhador), portador do documento de identificação (n.º do
BI/Passaporte/Carta de Condução/Cartão de Eleitor), emitido em (local de emissão), com
validade até (data de validade que consta do documento), residente na rua (nome da rua), Bairro
(nome do Bairro), Município (nome do Município), a exercer as funções de (título da função
laboral), é essencial que se desloque às instalações da nossa empresa para e efeito de (indicar o
motivo), no dia (colocar o dia ou período), pelo que se encontra a circular, devendo apresentar a
presente credencial às autoridades que a venham a solicitar.
Para os devidos efeitos, se declara igualmente que o referido cidadão acima identificado obrigase a cumprir o disposto no Decreto Presidencial n.º 82/20, de 26 de Março, que define as medidas
concretas de excepção durante o período de Estado de Emergência.
Por ser verdade, a presente credencial, válida pelo prazo de (x) dias a contar da presente data,
vai por mim (nós) assinada e autenticada com o carimbo em uso nesta Empresa.
(local), data
________________________________
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Este documento é meramente informativo e não
constitui conselho jurídico.
Para a resolução de um caso concreto pode
consultar o CFA.
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