
PROPOSTA DOS PRINCIPAIS ASPECTOS A 
INCLUIR NA REVISÃO DA LEI DO TRABALHO

Pelouro da Politica Laboral e Acção Social
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Principais Aspectos

• A Lei em vigor (23/2007) de 1 de Agosto encontra-se desajustada da realidade actual. 

• É necessária uma nova lei:

• Que se adeque à nova conjuntura económica e social; 

• Que venha aumentar o emprego formal que actualmente representa menos de 700 
mil trabalhadores, num país onde a população activa é de cerca de 14 milhões de 
habitantes (portanto, 5% da população tem emprego formal)
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Proposta de 
Principais 
Pontos a 
Discutir

I. Regulamentação dos regimes especiais

II. Permissão de partilha de dados dos 
trabalhadores

III. Ausências no Trabalho Previstas na Lei

IV. Regimes do Contrato de Trabalho a prazo

V. Processos Disciplinares e Disciplina Laboral

VI. Horário de Trabalho

VII. Regime de Cessação dos Contrato de Trabalho

VIII. Contratação de Mão de Obra Estrangeira

IX. Suspensão de Actividades por Força Maior 
(Pandemias etc)



I. Regulamentação de regimes especiais 

A Lei do Trabalho indica taxativamente alguns regimes especiais que devem ser  regulamentados. 

Num contexto de desenvolvimento dinâmico das situações particulares nas relações laborais, e 
existindo evidências da necessidade de uma lei geral que possa responder aos aspectos específicos de 
determinadas actividades, urge a abertura de espaço para a adopção de novos regimes que venham a 
surgir, sem necessidade de revisão pontual da LT, pelo que, se propõe a inclusão de outros regimes 
especiais nomeadamente:

 Trabalho eventual, e

Trabalho sazonal; 

Na verdade se propõe:

 Que os regimes indicados na nova LT, sejam meramente exemplificativos, para flexibilizar a 
adopção de novos regimes especiais.

Ou seja, propomos a inclusão de regimes especiais já identificados e a criação de espaço para 
outros que venham a ser identificados.
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II. Permissão de partilha de dados do 

trabalhador

A Lei do Trabalho estabelece uma proibição da transferência de dados pessoais do trabalhador obtidos 
pelo empregador sob reserva de confidencialidade. 

Entretanto, determinadas situações (empresas do mesmo grupo ou casos em que a gestão do RH é 
terceirizada), se mostra pertinente que tais empresas troquem informações sobre o seu pessoal, 
(processamento de salários no estrangeiro, elegibilidade para benefícios tais como assistência médica, 
planos de pensão, seguros, entre outros) Propõem-se:

Previsão na LT, de forma expressa, a possibilidade de partilha de ficheiros e dos acessos 
informáticos relativos aos dados pessoais do trabalhador ou candidato ao emprego, mediante 
consentimento do trabalhador.
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III. Ausências de Trabalho Previstas na Lei 

Tendo em conta as convenções da OIT, em que se propõe  a uniformização das licenças de maternidade 
e paternidade, com o regime aplicável aos funcionários e agentes do Estado, estendendo a licença de 
paternidade para 7 dias e de maternidade para 90 dias e não só.

Não nos opomos, entretanto é necessário:

Que se estabeleça que todas as ausências permitidas por lei, sejam cobertas pelo Sistema de 
Segurança Social, mesmo que se trate de apenas um dia. A ausência do trabalhador di per se
constitui uma quebra na produtividade, pelo que, o custo de remuneração do trabalhador ausente, 
não deve correr por conta do empregador.
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IV. Regimes de Contratos de trabalho

1. O regime jurídico aplicável aos contratos de trabalho a prazo.

É necessário definir  um regime jurídico especial aplicável aos contratos de trabalho a prazo incerto, 
no que se refere à duração e indemnização aplicáveis. Relativamente à indemnização propõe-se que 
as regras de cálculo de indemnização sejam as aplicáveis nos contratos por tempo indeterminado.

2. Condições de celebração do contrato de trabalho a prazo certo

É pertinente que haja abertura para a celebração de contratos a prazo certo por períodos um pouco, 
mais longos, para permitir, a manutenção do trabalhador ora contratado e garantir a continuidade da 
qualidade do trabalho para o empregador.
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V. Processos Disciplinares e Disciplina 

Laboral 

Pretende-se neste campo, prever a utilização de meios de vigilância à distância, rever os prazos de 
caducidade, prescrição, a intervenção dos sindicatos ou não, com o objectivo de garantir a disciplina,  
proteção do património, e o aumento da produtividade. Propõem-se:

1. Permita o uso de meios de vigilância à distancia como meio de prova de prática de 
comportamentos desviantes e ou crimes.

2. Rever a consequência jurídica da violação de formalidades nos processos disciplinares.

Permitir que a realidade material prevaleça sobre a realidade formal, ou seja, nos casos de prova 
de prática de uma infração pelo trabalhador tendo sido violadas as formalidades do processo 
disciplinar, esta violação, não deve conduzir à invalidade do processo. Propõe-se que todos os 
vícios sejam sanáveis (excepto a prescrição), podendo-se impor multas pela violação. 
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V. Processos Disciplinares e Disciplina 

Laboral (cont.)

3. Rever as formalidades do processo disciplinar (cont.)

Prever a possibilidade de suspensão imediata do trabalhador, sem nota de culpa prévia, nos 
casos de flagrante delito, receio fundado na possibilidade do trabalhador interferir na 
investigação do processo disciplinar, ou quando haja fundado receio de que o trabalhador 
continue a cometer as infracções disciplinares ou prejudique o bom ambiente no local de 
trabalho;

Eliminar a obrigatoriedade de remessa do processo ao sindicato nos casos em que não exista 
comité sindical nas empresas e o trabalhador não esteja filiado a um sindicato pois, a emissão 
dos pareceres dos sindicatos (que embora não vinculativos condicionam a validade do processo 
disciplinar) tem se mostrado oneroso para os empregadores, em especial, nas situações em que 
não exista comité sindical na empresa ou onde os trabalhadores não sejam filiados a algum 
sindicato.
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V. Processos Disciplinares e Disciplina 

Laboral (cont.)

4. Rever as formalidades do processo disciplinar (cont.)

Prever a suspensão  da contagem dos prazos de caducidade e prescrição aquando da instauração 
do inquérito prévio.

Permitir o uso do procedimento legal aplicável à recusa de recepção da nota de culpa,  também 
na recusa de recepção da decisão final do processo disciplinar, bem como, de outras diligências 
de prova. E, caso o trabalhador suspenso se encontre em local desconhecido pelo empregador, 
que a notificação edital, através da afixação da mesma no local de trabalho, seja bastante.
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V. Processos Disciplinares e Disciplina 

Laboral (cont.)

• 4. Preservar o poder regulamentar do empregador

 Substituir a consulta ao sindicato pela simples comunicação, para aprovação do Regulamento 
Interno, nos caso em que não haja comité sindical no local de trabalho.

 Eliminar a obrigatoriedade de produzir um regulamento interno para determinadas categorias 
de empresas por se tratar de norma dispositiva, sabido que, muitas empresas possuem outros 
instrumentos de organização e disciplina do trabalho, como manuais de trabalhadores e outras 
políticas internas;
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V. Processos Disciplinares e Disciplina 

Laboral (cont.)

6.  Eliminar a retenção na fonte das contribuições para o Sindicato pela entidade empregadora;

7.  Prever uma norma que proíba o uso da função de sindicalista para se furtar de responsabilização  
na constância de violação dos deveres do trabalhador pelo sindicalista.

8. Eliminar a faculdade do trabalhador aderir ou não ao regulamento, estabelecendo a opção do 
trabalhador se pronunciar sobre o regulamento no momento da sua elaboração. 

 O regulamento interno serve para criar disciplina e regular determinadas matérias, não faz sentido, 
que determinados trabalhadores adoptem uma conduta e outros não; 
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VI. Horário de Trabalho

1. Alteração do regime de trabalho extraordinário

Estabelecer a possibilidade de compensação do trabalho extraordinário por descanso compensatório.

2. Trabalho excepcional no regime de trabalho por turnos

O trabalhor que realize trabalho em dias de descanso semanal (Domingos e feriados) não deve ter 
benefício adicional no trabalho por turnos. Ou seja,  não deve ser compensado por remuneração ou 
mesmo  por descanso compensatório. 
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VII. Regime de Cessação do Contrato de 

Trabalho

1. Clarificação do regime de indemnização nos contratos a prazo certo.

A base de cálculo da compensação em caso de cessação de contrato a prazo certo deve ser o salário 
base e o bónus de antiguidade, à semelhança do previsto para os contratos por tempo 
indeterminado.

2. Compensação do empregador por rescisão de contrato de trabalho a prazo certo

A lei do Trabalho impõe ao empregador a obrigação de compensar o trabalhador através do 
pagamento de uma indemnização correspondente às remunerações que se venceriam entre a data 
da cessação e a convencionada para o termo do contrato. Por uma questão de equidade, deve-se
adoptar o mesmo critério de compensação ao empregador nos casos em que as suas expectativas 
sejam frustradas, pelo facto de determinado trabalhador, ter se comprometido com outro 
empregador na constância do vínculo com aquele.
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VII. Regime de Cessação do Contrato de 

Trabalho – Cont.

3. Excepção à regra da garantia salarial e descontos na remuneração, nos casos de cessação do 
contrato de trabalho

 Nos casos de cessação do contrato de trabalho, as regras referentes aos descontos na remuneração e 
a garantia salarial, devem prever uma excepção, que permita, descontar no último pagamento 
(indemnização do trabalhador) o valor das dívidas contraídas e assumidas pelo trabalhador ou 
multas decorrentes da aplicação de medidas disciplinares.

4. Prazo e o efeito da não comunicação da detenção/prisão do trabalhador

 Por forma a salvaguardar a posição do empregador, e tratando-se de um impedimento não imputável 
ao empregador, a falta de comunicação do impedimento ao empregador, não deve prejudicá-lo nas 
situações em que o mesmo tenha instaurado um processo disciplinar por abandono contra o 
trabalhador, por desconhecimento do seu paradeiro.
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VII. Regime de Cessação do Contrato de 

Trabalho – Cont.

5. Prever uma excepção de revisão da remuneração, categoria e posição do trabalhador que seja re-
alocado para o aproveitamento da sua capacidade residual.

6. Existe a necessidade de adopção dum regime específico para os casos de rescisão do contrato por 
manifesta inaptidão do trabalhador;

7. Distinguir a figura de denúncia do contrato de trabalho pelo empregado da caducidade ( e outros 
aspectos de rigor jurídico). 
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VII. Regime de Cessação do Contrato de 

Trabalho – Cont.

8. Uniformização do Prazo de aviso prévio para a denúncia do contrato pelos trabalhadores, para 30 dias;

9. Indemnização em casos de suspensão do contrato de trabalho por motivos respeitantes ao empregador

 Urge a revisão do critério da indemnização a pagar aos trabalhadores na sequência da cessação dos 
contratos de trabalho após a suspensão de contratos por motivos respeitantes ao empregador, 
remetendo-se à fórmula prevista para a rescisão por motivos económicos;

10. Eliminar a providência Cautelar de Suspensão do despedimento

 É preciso avaliar, sob o ponto de vista prático, a necessidade da manutenção desta figura, tendo em conta 
que muitas vezes se recorre a esta como manobra dilatória para manter o trabalhador em actividades 
auferindo salários, mesmo antes do Juiz ter tido acesso ao processo principal;
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VIII. Contratação de trabalhadores de 

nacionalidade estrangeira 

1. Critério de atribuição de quotas

Actualmente as quotas para a contratação de trabalhadores estrangeiros são atribuídas consoante o tipo de empresa na ordem de 
5% da totalidade de trabalhadores nas grandes empresas, 8% nas médias empresas e 10% nas pequenas empresas.

Propõe-se a alteração para o seguinte critério:

 Por cada 10 trabalhadores nacionais contratados as empresas poderem ter uma quota de 1 trabalhador estrangeiro.

 Entretanto, se assume que esta proposta pode ser melhorada ainda, em sobretudo, relação a grandes empresas.

2. Autorização de entrada de administradores e ou Gestores empresários estrangeiros,
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VIII. Contratação de trabalhadores 

de nacionalidade estrangeira – Cont.

4. Dos sócios, gerentes e administradores não residentes

• É entendimento das autoridades laborais que sócios, gerentes e administradores não residentes em Moçambique 
precisam  estar munidos de uma comunicação ou autorização de trabalho pelo facto de visitarem o país para praticarem 
determinados actos. Tal exigência cria vários constrangimentos ao investidor, uma vez que a tramitação da comunicação 
ou autorização de trabalho é morosa e dispendiosa.  Propõe-se:

 inserção de uma disposição na Lei do Trabalho que defina as categorias de pessoas não residentes em Moçambique 
que estão isentas de uma comunicação (quer no âmbito da quota, quer no âmbito de trabalho de curta duração) ou 
autorização de trabalho quando visitam a empresa, bastando para tal que estejam munidos do visto apropriado.
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IX. Pandemia catástrofes naturais e 

situações similares - Cont.

Estabelecer na LT um regime jurídico especial simplificado que permita suspender as actividades sem 
custos para as empresas, uma vez, se tratando de catástrofes naturais, ou outros casos de força maior.

Sendo salário uma contra-prestação, é manifestamente injusto, que numa situação em que as 
empresas estão impedidas de trabalhar, por motivos de força maior, portanto,  fora do seu controlo, se 
obrigue que as mesmas continuem a pagar salários. 

Neste caso, nem mesmo se pode falar do Principio de indisponibilidade dos direitos dos trabalhadores e 
de irrenunciabilidade de salários, decorrente da situação em causa. 

OBRIGADO
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