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Assim,
Ao abrigo da autorrzaçãolegislativa conferidapela Lei
n.o60N1I12070,de 19 de AbriÌ; e

Decreto-Legislativo n" õ/2010
d e 1 6d eJ u n h o
Com a publicaçãodo CódigoLaboraÌ, aprovadopelo
n.o5/2007,de 16 de Outubro,o país
Decreto-Legislativo
passoua disporde um modernoinstrumento jurídico reguladorda relaçãojurídico-}aboral,sejana sua vertente
individual, seja na sua vertente coÌectiva,reflectindo,
igualmente,esteinstrumentcrosavançosentretantocone tecnológlco,
seguidosa níveÌ político,socio-económico
mérito
de
o
concentrar
esse
Código
teve
disso,
além
Para
num únicodiplomatoda a legislaçãorespeitanteà rela'
çãojurídico-laboraique se encontravafragmentadaem
vários diplomas,comtodosos coroÌáriose vantagensdaí
advenientespara a reguìaçãodessareÌaçãc'jurídica.
Não obstantea relativa ju''renüudedo CódigoLaboral
e das pïovasdadasno sentidoda adequaçãodosvalores
que Ìhe estão subjacentesrì sociedadee à reaÌidade
cabo'verdiana, bern como os
poìítica e socio'económica
ganhoscomeleregistadosa nível da competitividadeda
economia,o Governoe os parceirossociaischegat'ama
acordono Conselhode ConcertaçãoSociaÌsobrea neces'
sidade de aiteraçãode aÌguns aspectosdo Código,por
forma a meìhoradaptá-Ìoà realidade laboral nacional.
Apesarde essasalteraçõesabrangeremapenas4 artigos,
revestem-se,contudo, de extrema importância para a
classetrabalhadorasujeita a contratos a prazo,païa os
marítimos que reconquistamum direito perdido, bem
comopara ossindicatose o patronato em geral, quevêm
reÌacionadascom a publicaçãodos
reduzidosas despesas
instrumentosde contrataçãocolectivae dosestatutosdas
sindicais.
associações
Neste contexto,foi soticitada à Assembleia Nacional
autorizaçãolegislativapara revisão do CódigoLaboral,
a qual foi conferidaatravés da Lei n.o 60MI/2010, de

No uso da faculdadeconfendapeÌaalíneab) do n,o2, do
artigo 204oda Constituição,o Governodecretao seguinte:
Artigo 1"
de 16 de Outubro
Alteração do Decreto-Legislativo n.o 512A07,
E alterado o artigo 15" do Decreto-LegisÌativo n! 512007,

de 16 de Outubro, que aprovao CódigoLaboral Caboverdiano,Qüepassaa ter a seguinteredacção:
<rArtigo 1õo

t...1
1. O regime estabeÌecidono CódigoLaboral não se
aplicaàs situaçõesconstituídasou iniciadas,por contrato
de trabalho, antes da sua entrada em vigor e relativas
aosprazosde prescriçãoe de caducidade,
2. Exceptua-sedo dispostono númeroanterior:
o) Os confratos de trabalho a prazo, de duração
iguaÌ ou superior a 5 (cinco)anos,incluindo as
os quais convertemrespectivasrenovações,
em
se automaticamente contratospor tempo
indeterminado,no prazo de 30 (trinta) meses
a contar da entrada em vigor do Código
Laboral;e
b) Os contratos de trabalho a prazo,de duração
inferior a 5 (cinco) anos, incÌuindo as
respectivas renovações, os quais ficam
sujeitos ao regime estabelecidono Código
Laboral sobre a conversãodos contratosde
trabaÌho a prazo em contratosde trabaÌho
por tempo indeterminado,não podendo,no
entanto, aqueia conversãoocorrer antes do
pïazo previsto na alínea anterior.>
Artigo 2"
AÌteração do Codigo Laboral

19 de Abril.
regras
A referidalei autorizouo Governoa estabelecer
vigente
no
Código
regime
sobrea apÌicaçãono tempodo
Laborai,em especiaidas norrnasreÌativas aosprazosde
prescriçãoe de caducidadea situaçõesconstituídasou
iniciadasantesda sua entradaem vigor' a rever o regime
de aquisiçãoda personalidadejurídica das associações
sindicais,a aÌterar as normas sobre a pubÌicaçãoe entrada em vigor das convençiiescolectivasde trabalho e
dos acordosde adesão,bem como a modi.ficaro regime
de férias dosmarítimos.

S ã o a Ì t e r a d o s o s a r t i g o s 6 3 o , ? 0 o , 1 1 0 o ,1 3 8 o ,3 5 3 o , 3 6 5 "
e 387o do Código Laboral Cabo'verdiano, aprovado peÌo

de 16 de Outubro,que
n.o 512007,
Decreto-Legislativo
passama ter a seguinteredacção:
,,Artigo 63o

t...1
o exercício
1. O trabalhadora quemnãofor facuÌtado
do direito a férias fora dos casos previstos neste Código

comunica o facto à InspecçãoGeraÌ do TrabaÌho, que
ordena o efectivo gozo,no períodofixado no mapa do
Aproveita-seainda a oportunidadePüâ, sempôr em cau'
quadrodo pessoalou, na falta ou impossibilidadedeste,
jwídico
das
competências
uso
e
no
estabelecido,
sa o regime
no períododesejadopelo trabaÌhador.
legislativasconstitucionalmenteacometidasao Governo.
2 , f. . . 1
que se impõe,
procedera pequenasrectificações
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t...I

1 .t , . . 1
2 .1 . . . )
3. Se o serviçocompetentedo Ministério do Trabalho
considerarosestatutosnão conformescom alguma prescrição legal submeteo assunto ao repÌ'esentantedo Ministério Públicoda área da sededa associaçãosindical.
4. Se o parecerdo Ministério Público, referido no número anterior,for desfavorável,o Ministério do Trabalho
sindicaÌ da necessidadede os adeadvertea associação
quar às prescrições
legaispertinentes.
5. Se o parecerdo Ministério Púbiico for favoráveÌ,o
Ministério do Trabalho manda proceder à pubÌicação
dos estatutosno seu sítio da ínterneúe no da Imprensa
Nacionalde CaboVerde,bem como no Boletim do Trabaiho e Emprego,no prazo de 20 (vinte) dias a contar do
depósitoa que se refere o n.o2.
sindicaissó podeminiciar actividades
6. As associações
apósa publicaçãodosseusestatutosnos sítiosda internet
a que faz referënciao número anterior e no Boletim do
Trabalho e Emprego.

2. O período de descanso em terra compreende por
um lado, as férias anuais e por outro, um período compl ementar de compensação por domi ngo s e f er iados
passadosa bordo e outras folgas adquiridas em situação
de embarque.
3. (Anterior n." 2)
4. (Anterior n.o 3)
5. (Anterior n.o 4).
Artigo365"

t...1

1 .t . . . 1
2. No casoprevisto na aiínea 4 do no 1 do artigo 361"
a duração do contrato, incÌuído suas pïorrogações,não
deveter duraçãosuperior a três anos.
ô

r

ì

Õ. 1.....l

4 .t . . . 1
5.t...1
6.t...1

Artigo 110"

Artigo 387"

t...l

t...1

coiectivasde trabalho e os acordosde
1.As convenções
adesãosão pubiicadosno sítio da ínternet da Imprensa
Nacionale no do Ministério do Trabalho, bem comono
Boìetim do Trabalho e Emprego, nos 30 (trinta) dias
ao depósito,quando estedevaconsiderarsubsequentes
por ord.emdo membro do Governo
definitivo,
como
se
responsávelpela ârea do trzrbalho.

l.Apreciado o requerimento a que se refere o artigo
anterior e reallzadasas diligênciasque entenderconvenientes,a DirecçãoGeral do Trabalhopromovea conciÌiação das partes, no prazo de 10 dias, contadosa partir
da data da recepçãodo requerimento.
2. [...],,

2. As portarias de reguÌamentaçãoe as portarias de
extensãosãopublicadasno Boletím Oficial.

Artigo 3o
Entrada em vigor

3 .t . . . 1
4.t...1
Artigo 138"

t...1
do Trabalho podedeterminarque a
A Inspecção-Geral
em trabalhosque comportem
trabalhadores
de
ocupação
riscosespeciaispara a saúdefique subordinadaa exames
médicoscoma periodicidadeque a mesma determinar,
Artigo 353"

16 DE JLINHO DE 2O1O

O presentedipÌoma entra em vigor no dia seguinteao
da sua publicação.
Visto e aprovado em Conselhode Ministros
Bríto Neues
JoséMarín PereiraÌ{eues- Marín Ma.dnl.erw
Promulgadoem 16 de Junho de 2010
Publique-se.
O Presidenteda República,PEDRO VERONA RO'
DRIGUESPIRES

Período de descansoem terra dos marítimos

1. Por cadamêsde embarqueo marítimo adquire direito a 10 (dez)dias consecutivosde descansoem terra.

Referendadoem 16 de Junho de 20i0
O Primeiro-Ministro, JoséMaría PereíraNeues
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Lei n" 604/Il/2010
de 19 de Abril

Poi.'manclato do Povo, a AsserrrbieiaNacionaì decreta.
nos telmos da aIínea c) clo artrgo 174o da constitr_ricão
o se g u i n t e:
Ar.tigo1o
Objecto

E concedidaao Governoauto'rzaçãoleg:slatrvapara
altera'o códigoLaboral cabo-verdiano.ãpro,radopel,r
Decreto-Legislativo
no õ12007,
der16 cleouiubro.
Altigo 2"
Sentido e extensão

Na concretizaçãoda autortzaçt\oÌegislatii,a aprovarla
peÌo presentedipÌoma,fica o Gov.ernoautorizado:
o) A estabelecer
regl'assobrea apiicaçãono tempodcr
regrmevigenteno CódigoLaboraÌ,em especiill,
das normas relativas aos prazosde prescrição
e de caducidadea sitrraçõesconstituídasou
iniciadas,por contratos de trabalho a rlrazo,
antesda sua entradaem vigor:
b) A rever o regime de aquisiçãoda personaÌidade
jurídica clas associaçõr:s
sindicais,na parte
que respeitaà publicar;ãodos seus estatutos
no Boletim Oftcial, devendoessa publicação
passar a ser feita no sítio da ínternet da
Imprensa Nacional de Cabo Verde e no
do Ministério do T'rabalho, Família e
SoÌidariedadeSocial,bem como no BoÌetim
do Trabalho e Empregc,,.

19 DE ABRIL DE 2O1O

36s

c) A rever as normas sobre a pr-rbiicação
e entrada em
vigor das convençõescorectivas de trabaÌho e
dos acordosde adesão,especi fi cament ea que
di z respei to à pubÌi caçãodessesi nstr um ent os
de negociação coiectiva no Boletim OficiaÌ.
devendo essa publ i cação passar a ser f eit a
no síti o da ínternet da Ìmprensa N a cionaÌ cle
cabo verde e no do Mi ni stéri o do Tr abar ho.
FamíÌi a e sori cl ari edacreS oci aÌ,bem com o no
B ol eti m cl oTrabaÌho e E mprego; e
ü

A rever o reE me cre féri as dos mar í t im os,
repondo-se
o
cl i rei to
anterior m ent e
consagracio, no Regirne Juríclico GeraÌ clas
Relações de TrabaÌho, clos 10 (dez) cìias cle
descansoem terra por.cacl amês de em bar que
do maríti mo.
At'tigoB"
D uraçâo

A presente a'tori zaçã,olegisrativa tem a duração
cre
60 (sessenta)di as.
.\r'tigo {"
Entrada em vigor

o presentedipÌomaentra em 'igo'no cliaimecÌiatoao
da sua pubÌicação.
Aprovadaem 25 de Ì\{arçode 2010.
o Plesicìenteda AssembÌeiaNacional,Árls tíd,esRaintundoLímo
PromuÌgadaem 7 de Abrll cìe2010
Pr.rblique-se.
O Presiclenteda Repírblica.PEDRO VEROÌ\IARO_
DRIGUES PIRES
AssinacÌa
em 12 cleAbriÌ de 2010
o Presidenteda AssembÌeiaNacionar. Arístid.esRaintun.do Líma

