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ENTREGA NO MINISTERIO DO TRABALHO   

PORTARIA   N. 55 / 2010 DE 21 DE JANEIRO 

 
Com o objectivo de simplificar a prestação de informações à Administração 
Pública, o Art. 32.º da Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro, definiu que as 
empresas devem prestar, anualmente e num único momento, informação sobre a 
sua actividade social. 
Neste âmbito foi publicada a Portaria n.º 55/2010, de 21 de Janeiro, que define o 
modelo de Relatório Único.  
Esta informação anual passa a reunir informações até agora dispersas e sujeitas a 
distintos prazos de entrega, respeitantes a: 
- Quadro de pessoal;  
- Comunicação de celebração e cessação de contratos de trabalho a termo;  
- Relação dos trabalhadores que prestaram trabalho suplementar;  
- Relatório da formação profissional contínua;  
- Relatório anual da actividade dos serviços de segurança e saúde no trabalho;  
- Balanço social.  
Nos termos da referida Portaria, durante o período de 16 de Março a 15 de Abril, 
todas as empresas, independentemente do ramo de actividade, ou do nº de 
trabalhadores ao seu serviço, são obrigadas a entregar o Relatório Único junto 
do Ministério do Trabalho e Solidariedade Social. 

______________________________________________________ 

   
O Decreto-Lei n.º 446/85, de 25 de Outubro, comummente denominado Lei das 

Cláusulas Contratuais Gerais, prevê a admissibilidade de cláusulas permitindo ao 

fornecedor de serviços financeiros ("Bancos") a alteração unilateral da taxa de juro 

e de outros encargos oriundos de contratos de financiamento / crédito celebrados 

com consumidores, perante a existência de "razões atendíveis" e / ou "variações 

de mercado". De acordo com o Código de Conduta a utilização de Cláusulas deste 

género deverá ser pautada, nomeadamente, pelas seguintes recomendações: 

 Qualquer alteração unilateral deverá ser proporcional, evitando 

desequilíbrios injustificados, e assentar numa relação causal sindicável entre a justificação oferecida e o alcance da 

alteração;  

 Quando um contrato de crédito concretize os factos passíveis de representar "variações de mercado" e / ou "razões 

atendíveis" ("Factos") deverá fazê-lo com detalhe suficiente;  

 Os Factos deverão ser externos ao Banco, não dependendo do mesmo e possuir relevância e excepcionalidade 

comprovável por critério objectivo;  

 Perante uma alteração unilateral por parte do Banco, ao consumidor deverá ser reconhecido o direito de resolver o contrato 

em prazo razoável;  

 Pelo exercício do referido direito de resolução não serão devidas comissões por reembolso antecipado;  

 O contrato deverá prever que, uma vez que os motivos justificativos da alteração unilateral se deixem de verificar, se 

reaplique as condições contratuais originárias;  

 A alteração unilateral deverá ser comunicada por escrito, de forma clara e transparente;  

 Aplicar as recomendações acima expendidas a quaisquer outros clientes dos Bancos que não consumidores, vg. entidades 

empresariais. 

 

Por fim, refira-se que, no entendimento de alguns agentes do mercado, vg. associações de defesa dos consumidores, a presente 

iniciativa mais não faz do que legitimar a aplicação das Cláusulas em causa visto que, até aqui, e em resultado de movimentos de 

oposição pública à sua utilização, alguns dos principais Bancos haviam afirmado não pretender fazer uso das mesmas e/ou retirá-las do 

respectivo clausulado contratual.  
 

 

 

 

Noticias   
  

Fernando Messias – Law Office   Faro  

Praça da Liberdade Edifício Santo António n.º 75  1/ 3  

8000-164 Faro  

Tel: 289822299 Fax: 289822300 

secretariado@fernandomessias.pt 

Fernando  Messias – Law Office- Lisboa  

Avenida Joao Crisóstomo n. º30 2.º Andar 1050 –127 

Lisboa(Junto á Praça do Saldanha) 

Telf: (351 )210502053 Fax: 217958131 

secretariado@fernandomessias.pt  

FARO 

LISBOA 

INGLATERRA 

ESPANHA  

ALEMANHA  

BRASIL  

JORDANIA  

 

 

  

mailto:secretariado@fernandomessias.pt
mailto:secretariado@fernandomessias.pt

