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Projecto de Lei n.º 542/XIV/2.ª 

Reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho nocturno e por turnos 

(Altera o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas) 

(Deputada Cristina Rodrigues) 

 

– Nota Crítica da CIP – 

 

1. 

O Projeto de Lei em referência (doravante PL) visa, em geral, introduzir alterações no regime 

jurídico da organização do trabalho, especialmente no trabalho noturno e por turnos, quer no 

âmbito do Código do Trabalho quer no âmbito do da Lei do Trabalho em Funções Públicas. 

 

No que à CIP concerne, relevam, sobretudo, as alterações legislativas contidas no PL que incidem 

sobre o Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, na sua redação 

em vigor. 

 

E, quanto a estas, formula-se um juízo globalmente muito negativo, diga-se, mesmo, de frontal 

rejeição. 

 

2. 

A discordância e frontal rejeição incide, desde logo, na metodologia. 

 

Através do Projeto em análise, a Deputada Cristina Rodrigues (à semelhança do que tem 

sucedido com outros Grupos Parlamentares de esquerda), volta a demonstrar um frontal 

desrespeito pela autonomia do Diálogo Social Tripartido, bem como pelos seus principais atores: 

os Parceiros Sociais. 

 

Isto porque a redação dos dispositivos que regulam, no CT, a organização do tempo de trabalho, 

emerge de três Acordos alcançados em sede de Comissão Permanente de Concertação Social 

(CPCS), a saber:  

− O “Acordo Tripartido para um Novo Sistema de Regulação das Relações Laborais, das 

Políticas de Emprego e da Protecção Social em Portugal”, de 25 de junho de 2008, que traçou 

as linhas gerais para a revisão do Código de Trabalho (doravante CT) de 2009, aprovada pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro; e  
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− O “Compromisso para o Crescimento, Competitividade e Emprego” (doravante CCCE), 

celebrado entre o Governo e a maioria dos Parceiros Sociais com assento na Comissão 

Permanente de Concertação Social, em 18 de janeiro de 2012; 

− O acordo tripartido para “Combater a precariedade e reduzir a segmentação laboral e 

promover um maior dinamismo da negociação coletiva”, subscrito pelo Governo e a maioria 

dos Parceiros Sociais com assento na Comissão Permanente de Concertação Social, em 18 

de junho de 2018. 

 

A matéria assume o maior impacto e alcance no desenvolvimento das relações laborais, sendo 

inaceitável o afastamento destes assuntos dos seus principais atores, como se disse, os Parceiros 

Sociais.  

 

E isto quando se reconhece que a consensualização de soluções em sede de Concertação Social, 

sobretudo em matérias relativas à legislação laboral, contribui decisivamente para o 

estabelecimento de um clima de paz e de coesão social, que é tido como condição fundamental 

ao desenvolvimento harmonioso do País.  

 

Tendo sido, como foram, os Parceiros Sociais a acordar nas soluções que, em matéria de 

organização do tempo de trabalho – incluindo, aqui, o trabalho noturno e por turnos –, se 

encontram em vigor no Código do Trabalho, no âmbito de um equilíbrio global que ficou 

plasmado nos citados Acordos Tripartidos, forçoso se torna que qualquer eventual nova 

abordagem seja feita num quadro completo da sensibilidade e posicionamento dos Parceiros 

Sociais quanto à matéria em causa, bem como dos argumentos que estes possam esgrimir, tudo 

no âmbito de uma discussão séria em Concertação Social. 

 

Em suma, através do PL em análise, intenta-se destruir, sem qualquer justificação plausível, tudo 

o que, em negociação, foi definido pelos Parceiros Sociais em Concertação Social. 

 

3. 

O PL contém um conjunto de propostas, todas de caráter marcadamente restritivo e fortemente 

penalizador para as empresas que, por força do desenvolvimento das suas atividades, tenham 

que recorrer ao trabalho noturno ou por turnos. 
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Ora, na economia do PL em apreço, tal conjunto de propostas resulta de uma aglutinação muito 

próxima de projetos de redação de normas constantes de dois Projetos de Lei já apresentados 

ao Parlamento, a saber: 

- “PROJETO DE LEI N.º 496/XIII/2.ª - ALTERAÇÕES AO REGIME JURÍDICO-LABORAL E 

ALARGAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL DO TRABALHO POR TURNOS E NOTURNO”, do Grupo 

Parlamentar do Bloco de Esquerda; 

- “PROJETO DE LEI N.º 508/XIII/2.ª - Reforça os direitos dos trabalhadores no regime de 

trabalho noturno e por turnos”, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. 

 

Ambos os citados Projetos de Lei foram objeto de Notas Críticas da CIP, remetidas à Assembleia 

da República, no âmbito da fase de apreciação pública em que se encontravam, respetivamente, 

em 01.junho.2017 e em 29.junho.2017. 

 

Neste contexto, dão-se, aqui, por integralmente reproduzidas as observações e reparos críticos 

constantes das citadas Notas Críticas da CIP, que conduzem a um juízo globalmente muito 

negativo – de rejeição, mesmo – sobre o PL em apreço. 
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