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O Código do Trabalho prevê quatro razões que 

podem levar uma empresa a dispensar um 

colaborador: despedimento por justa causa, 

despedimento coletivo, extinção do posto de tra-

balho e despedimento por inadaptação.  

 

Despedimento por iniciativa do empregador  

Despedimento por facto imputável ao trabalhador 

O artigo 351.º do Código do Trabalho estabele a 

noção de justa causa de despedimento. Constitui 

justa causa de despedimento o comportamento 

culposo do trabalhador que, pela sua gravidade 

e consequências, torne imediata e praticamente 

impossível a subsistência da relação de trabalho.  

Constituem, nomeadamente, justa causa de 

despedimento os seguintes comportamentos do 

trabalhador:  

a) Desobediência ilegítima às ordens dadas por 

responsáveis hierarquicamente superiores;  

b) Violação de direitos e garantias de tra-

balhadores da empresa;  

c) Provocação repetida de conflitos com tra-

balhadores da empresa;  

d) Desinteresse repetido pelo cumprimento, com 

a diligência devida, de obrigações inerentes ao 

exercício do cargo ou posto de trabalho a que 

está afecto; 

e) Lesão de interesses patrimoniais sérios da em-

presa;  

f) Falsas declarações relativas à justificação de 

faltas;  

g) Faltas não justificadas ao trabalho que deter-

minem directamente prejuízos ou riscos graves 

para a empresa, ou cujo número atinja, em cada 

ano civil, cinco seguidas ou 10 interpoladas, inde-

pendentemente de prejuízo ou risco;  

h) Falta culposa de observância de regras de se-

gurança e saúde no trabalho;  

i) Prática, no âmbito da empresa, de violências 

físicas, injúrias ou outras ofensas punidas por lei 

sobre trabalhador da empresa, elemento dos cor-

pos sociais ou empregador individual não perten-

cente a estes, seus delegados ou representantes;  

j) Sequestro ou em geral crime contra a liberdade 

das pessoas referidas na alínea anterior;  

l) Incumprimento ou oposição ao cumprimento 

de decisão judicial ou administrativa;  

m) Reduções anormais de produtividade.  

 

Na apreciação da justa causa, deve atender-se, 

no quadro de gestão da empresa, ao grau de 

lesão dos interesses do empregador, ao carácter 

das relações entre as partes ou entre o trabalha-

dor e os seus companheiros e às demais circun-
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stancias que no caso sejam relevantes. 

 

Inquérito prévio 

Caso o procedimento prévio de inquérito seja 

necessário para fundamentar a nota de culpa, o 

seu início interrompe a contagem dos prazos, 

desde que ocorra nos 30 dias seguintes à suspeita 

de comportamentos irregulares, o procedimento 

seja conduzido de forma diligente e a nota de 

culpa seja notificada até 30 dias após a con-

clusão do mesmo. 

 

Nota de culpa 

No caso em que se verifique algum comporta-

mento susceptível de constituir justa causa de 

despedimento, o empregador comunica, por es-

crito, ao trabalhador que o tenha praticado a in-

tenção de proceder ao seu despedimento, jun-

tando nota de culpa com a descrição circunstan-

ciada dos factos que lhe são imputados.  

Na mesma data, o empregador remete cópias 

da comunicação e da nota de culpa à comissão 

de trabalhadores e, caso o trabalhador seja rep-

resentante sindical, à associação sindical respec-

tiva.  

A notificação da nota de culpa ao trabalhador 

interrompe a contagem dos prazos estabelecidos. 

 

Com a notificação da nota de culpa, o em-

pregador pode suspender preventivamente o tra-

balhador cuja presença na empresa se mostrar 

inconveniente, mantendo o pagamento da 

retribuição.  

A suspensão pode ser determinada nos 30 dias 

anteriores à notificação, desde que o emprega-

dor justifique, por escrito, que, tendo em conta 

indícios de factos imputáveis ao trabalhador, a 

presença deste na empresa é inconveniente, 

nomeadamente para a averiguação de tais fac-

tos, e que ainda não foi possível elaborar a nota 

de culpa. 

 

O trabalhador dispõe de 10 dias úteis para consul-

tar o processo e responder à nota de culpa, 

deduzindo por escrito os elementos que consid-

era relevantes para esclarecer os factos e a sua 

participação nos mesmos, podendo juntar docu-

mentos e solicitar as diligências probatórias que se 

mostrem pertinentes para o esclarecimento da 

verdade.  

 

Instrução 

O empregador, por si ou através de instrutor que 

tenha nomeado, deve realizar as diligências pro-

batórias requeridas na resposta à nota de culpa, 

a menos que as considere patentemente dilató-

rias ou impertinentes, devendo neste caso alegá-

lo fundamentadamente por escrito.  

O empregador não é obrigado a proceder à au-

dição de mais de três testemunhas por cada fac-

to descrito na nota de culpa, nem mais de 10 no 

total.  

O trabalhador deve assegurar a comparência 

das testemunhas que indicar.  

Após a conclusão das diligências probatórias, o 

empregador apresenta cópia integral do proces-

so à comissão de trabalhadores e, caso o tra-

balhador seja representante sindical, à associ-

ação sindical respetiva, que podem, no prazo de 

cinco dias úteis, fazer juntar ao processo o seu 

parecer fundamentado.  

O trabalhador pode comunicar ao empregador, 

nos três dias úteis posteriores à recepção da nota 

de culpa, que o parecer sobre o processo é emiti-

do por determinada associação sindical, não 

havendo neste caso lugar a apresentação de 

cópia do processo à comissão de trabalhadores.  
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Decisão de despedimento por facto imputável 

ao trabalhador 

Recebidos os pareceres ou decorrido o prazo pa-

ra o efeito, o empregador dispõe de 30 dias para 

proferir a decisão de despedimento, sob pena de 

caducidade do direito de aplicar a sanção.  

Quando não exista comissão de trabalhadores e 

o trabalhador não seja representante sindical, o 

prazo referido conta-se a partir da data da con-

clusão da última diligência de instrução.  

Na decisão são ponderadas as circunstâncias do 

caso, a adequação do despedimento à culpabi-

lidade do trabalhador e os pareceres dos repre-

sentantes dos trabalhadores, não podendo ser 

invocados factos não constantes da nota de cul-

pa ou da resposta do trabalhador, salvo se 

atenuarem a responsabilidade.  

A decisão deve ser fundamentada e constar de 

documento escrito.  

A decisão é comunicada, por cópia ou tran-

scrição, ao trabalhador, à comissão de tra-

balhadores, ou à associação sindical respectiva, 

caso aquele seja representante sindical.  

A decisão determina a cessação do contrato 

logo que chega ao poder do trabalhador ou é 

dele conhecida ou, ainda, quando só por culpa 

do trabalhador não foi por ele oportunamente 

recebida.  
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gas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não 

devendo servir de base para qualquer tomada de decisão sem assistência 

profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota 

Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo ou em parte, sem a ex-

pressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais 

sobre este assunto contacte secretariado@fernandomessias.pt  
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LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  DISPONÍVEL AQUI 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de 

cinco estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e 

qualitativas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteado-

ras das conclusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da 

sua importância enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à 

dinâmica relacional e diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora 

de bem-estar é um processo interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado 

para o desempenho organizacional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  
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