
NEWSLETTER MARÇO 2017  

 

 

Lisboa 

Av. Da Liberdade, 245, 4-A, 1250-140 

T. + 351 215844612 

lisbon@fernandomessias.pt 

De forma a adequar-se aos desafios atuais do 

desenvolvimento do mercado, procedeu-se à 

revisão do Decreto n.º 55/2008 de 30 de 

dezembro. O decreto n.º37/2016 de 31de 

Agosto aprovou o Regulamento dos Mecanis-

mos e Procedimentos para a Contratação de 

Cidadãos de Nacionalidade Estrangeira. 

 

Âmbito de aplicação 

Aplica-se à contratação de cidadãos es-

trangeiros por entidades empregadoras 

nacionais e estrangeiras. A aplicação é ex-

tensiva aos sócios, administradores, diretores, 

gerentes, mandatários e entidades repre-

sentantes de empresas estrangeiras em 

relação aos trabalhadores ou delegados das 

suas representações. 
 

Condições 

O trabalhador estrangeiro deve possuir as 

qualificações académicas ou profissionais 

necessárias e a sua admissão só pode efetuar

-se desde que não haja nacionais que possu-

am tais qualificações. As entidades em-

pregadoras devem empreender os melhores 

esforços na criação de condições para a in-

tegração de trabalhadores moçambicanos 

nos postos de trabalho de maior complexi-

dade técnica e em lugares de gestão e ad-

ministração da empresa. 

 

A contratação de cidadãos estrangeiros 

pode ser feita mediante três regimes, o re-

gime do trabalho de curta duração, regime 

de quotas e regime de autorização de tra-

balho. 

 

Regime do trabalho de curta duração 

O regime de trabalho de curta duração não 

excede 90 dias, seguidos ou interpolados, 

num ano civil. Este regime está sujeito ao  pa-

gamento de uma taxa e visa a realização de 

trabalhos pontuais, imprevisíveis envolvendo 

elevado conhecimento científico ou técnico 
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profissional especializado. 

 

Regime de quotas 

As pequenas empresas podem ter ao seu 

serviço um cidadão estrangeiro, mesmo que 

o número total de trabalhadores nacionais 

seja inferior a dez. 

O empregador, consoante o tipo de classifi-

cação da empresa, pode ter ao seu serviço 

cidadãos estrangeiros, de acordo com as se-

guintes quotas: 

- 5% da totalidade dos trabalhadores, nas 

grandes empresas (as que empregam mais 

de 100 trabalhadores); 

- 8% da totalidade dos trabalhadores, nas mé-

dias empresas (as que empregam mais de 10 

e até 100 trabalhadores); 

- 10% da totalidade dos trabalhadores, nas 

pequenas empresas (as que empregam até 

10 trabalhadores). 

 

Regime de autorização de trabalho 

A admissão do trabalhador estrangeiro, que 

deve ter qualificações académicas ou profis-

sionais necessárias, só pode efetuar-se quan-

do não haja nacionais que possuam tais qual-

ificações ou quando o número seja insufi-

ciente. A autorização de trabalho a cidadãos 

estrangeiros fica condicionada à comprov-

ação. 

 

Contrato de trabalho 

O contrato de trabalho do cidadão es-

trangeiro é celebrado por um período máxi-

mo de dois anos, renovável mediante a 

apresentação de um novo pedido. O tra-

balhador estrangeiro pode ser transferido de 

forma temporária ou definitiva (deslocações 

pontuais e específicas do trabalho). 

 

Fiscalização 

Compete à Inspeção-Geral do Trabalho fis-

calizar o cumprimento das disposições do 

Regulamento. A inobservância das normas 

legais sobre o regime de contratação de 

mão-de-obra estrangeira é punida com sus-

pensão e multa de cinco a dez salários men-

sais auferidos pelo trabalhador estrangeiro 

em relação ao qual se verifica a infração.   
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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 qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões 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 pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

