N/ Ref. CIRCULAR 004/2005

Data: PORTO, 2005/02/21

V/ Ref.

ASSUNTO: Código do Trabalho – Deveres do empregador
Exmos. Senhores:
No novo Código do Trabalho no seu artigo nº 162º, o empregador tem que ter um registo
que permita apurar o número de horas trabalhadas pelo trabalhador, por dia e por semana, com a
indicação da hora de início e de termo do trabalho. A falta deste registo constitui contraordenação grave.
Na regulamentação do Código do Trabalho nos artigos nºs 160º a 170º o empregador tem
que garantir Formação Profissional Contínua aos trabalhadores. Esta formação tem que ser
certificada e realizada por Entidades Formadoras Creditadas, pelo que se aconselha que
entrem em contacto com a Associação do v/ sector de actividade ou com o IEFP (Instituto
Emprego e Formação Profissional), a fim de serem aconselhados correctamente de como
proceder.
Somente como exemplo enumera-se duas penalidades possíveis se a empresa não cumprir
com a Formação Profissional:
1. Na Cessação do Contrato o trabalhador tem direito à retribuição correspondente
ao crédito de horas que não tenham sido proporcionadas ao trabalhador.
2. Numa fiscalização do Ministério do Trabalho este incumprimento é considerado
como contra-ordenação grave (coima de 534,00 € a 4.005,00 € pelo volume de
negócios)
Com os nossos cumprimentos, nos subscrevemos.
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