
 

 

N/Ref. 82/13                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2013 

 

Assunto: INSTITUIÇÃO DE MECANISMOS DE COMBATE À UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM RELAÇÕES DE TRABALHO 

SUBORDINADO.  

 

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Lei n.º 63/2013, de 27 de Agosto, a qual vem 

instituir os mecanismos necessários ao combate da utilização indevida do contrato de 

prestação de serviços em relações de trabalho subordinado. 

 

Verifica-se assim, que é da competência da Inspeção Regional do Trabalho a instauração do 

procedimento previsto no art. 15.º-A, da presente lei, sempre que se verifique uma situação 

de prestação de atividade aparentemente autónoma, mas que no entanto indicie algumas 

caraterísticas de contrato de trabalho, nomeadamente: 

a) Que a atividade seja realizada em local pertencente ao beneficiário da atividade 

(entidade empregadora) ou por ele determinado; 

b) Os equipamentos e instrumentos de trabalho utilizados pertençam ao beneficiário da 

atividade; 

c) O prestador de atividade observe horas de início e de termo da prestação, com 

determinadas pelo beneficiário da atividade; 

d) Seja paga, com determinada periodicidade uma quantia certa ao prestador da 

atividade, como contrapartida da mesma; 

e) O prestador de atividade desempenhe funções de direção ou chefia na estrutura 

orgânica da empresa. 

 

Assim, se o inspetor do trabalho averiguar a existência de indícios de uma situação de 

prestação de atividade, aparentemente independente, em condições idênticas ao contrato de 

trabalho, nos termos acima descritos, lavra um auto e notifica a entidade empregadora para 

no prazo de 10 dias regularizar a situação ou se pronunciar dizendo o que tiver por 

conveniente.  



 

 

 

Caso o empregador faça prova da regularização da situação do trabalhador, através da 

apresentação do contrato de trabalho ou de documento comprovativo da existência do 

mesmo, reportada à data do início da relação laboral, o procedimento é imediatamente 

arquivado. 

 

Findo o prazo dos 10 dias, sem que a situação do trabalhador em causa se mostre 

devidamente regularizada, a IRT remete em 5 dias, a participação dos factos para os serviços 

do Ministério Público da área de residência do trabalhador, acompanhada de todos os 

elementos de prova que foram recolhidos, para fins de instauração de ação de 

reconhecimento da existência de contrato de trabalho. 

 

Caso se verifiquem algumas das características supramencionadas, O Ministério Público pode 

avançar com uma ação de reconhecimento da existência de contrato de trabalho, sendo esta 

iniciada logo que se verifique o recebimento da participação no tribunal. 

 

Com a presente lei, foi aditado ao Código do Processo do Trabalho, ao título VI do livro I, o 

capítulo VIII, composto pelos artigos 186.º-K a 186.º-R, denominado “Ação de reconhecimento 

da existência de contrato de trabalho”. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do diploma, que entrou em vigor a 11  ddee  SSeetteemmbbrroo  ddee  

22001133, o qual pode consultar em www.dre.pt ou no site desta câmara do comércio, através do 

link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1379952464.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 

 


