
 

 

N/Ref. 169/12                   Angra do Heroísmo, Outubro de 2012 

 

Assunto: ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO - ADMISSÃO AO TRABALHO DE MENORES 
DE IDADE.  
 

Caro Associado,  
 

Mantenha-se informado sobre as alterações ao Código do Trabalho! 
 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 47/2012, de 28 de Agosto que vem 

proceder à quarta alteração ao Código do Trabalho, nomeadamente aos artigos arts. 68.º, 

69.º, 70.º e 82.º da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, alterada pelas Leis n.ºs 105/2009, de 14 

de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, e 23/2012, de 25 de junho. 

 

Assim, verificam-se as seguintes condições quanto à admissão de menor ao trabalho: 

 

〉 Menor que tenha completado a idade mínima de admissão, tenha concluído a 

escolaridade obrigatória ou esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de 

educação e disponha de capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de 

trabalho; 

〉 Menor com idade inferior a 16 anos que tenha concluído a escolaridade obrigatória ou 

esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de educação, pode prestar 

trabalhos leves que consistem em tarefas simples e definidas que pela sua natureza, 

pelos esforços físicos ou mentais exigidos ou pelas condições específicas em que são 

realizadas, não sejam susceptíveis de o prejudicar no que respeita à integridade física, 

segurança e saúde, assiduidade escolar, participação em programas de orientação ou 

de formação, capacidade para beneficiar da instrução ministrada, ou ainda ao seu 

desenvolvimento físico, psíquico, moral, intelectual e cultural. 

 

Para além do supramencionado, pode também ser admitido: 

 

〉 O menor com idade inferior a 16 anos que tenha concluído a escolaridade obrigatória 

ou esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de educação, mas não possua 

qualificação profissional, ou o menor com pelo menos 16 anos de idade mas que não 



 

 

tenha concluído a escolaridade obrigatória, não esteja matriculado e a frequentar o 

nível secundário de educação ou não possua qualificação profissional, só pode ser 

admitido a prestar trabalho desde que frequente modalidade de educação ou 

formação que confira, consoante o caso, a escolaridade obrigatória, qualificação 

profissional, ou ambas; 

 

Caso se verifique a admissão de menor com idade inferior a 16 anos e sem que tenha 

concluído a escolaridade obrigatória ou esteja matriculado e a frequentar o nível secundário 

de educação, é aplicada a sansão acessória de privação do direito a subsídio ou benefício 

outorgado por entidade ou serviço público, durante dois anos. 

 

Mais informamos que: 

 

〉 É válido o contrato de trabalho celebrado com menor que tenha completado 16 anos 

de idade e tenha concluído a escolaridade obrigatória ou esteja matriculado e a 

frequentar o nível secundário de educação, exceto oposição escrita dos seus 

representantes legais; 

〉 O contrato celebrado com menor de 16 anos de idade e que não tenha concluído a 

escolaridade obrigatória ou não esteja matriculado e a frequentar o nível secundário 

de educação só é válido mediante autorização escrita dos seus representantes legais. 

 

Chamamos a sua atenção que caso seja celebrado contrato de trabalho com menor que não 

tenha completado a idade mínima de admissão, não tenha concluído a escolaridade 

obrigatória ou não esteja matriculado e a frequentar o nível secundário de educação, os 

limites das penas são elevados para o dobro. 

 

O presente diploma entra em vigor a 11  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  22001122  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1351082558.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


