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O Boletim Informativo nº 5 incidir-se-á sobre o dia 1º de Maio, dia Internacional do Trabalhador e faz uma 
edição especial versando sobre os direitos gerais do trabalhador cabo-verdiano. 

O Artigo 36º e 37º  do código laboral cabo-verdiano 
traz, além dos direitos de aplicação de outras 
disposições, os reconhecidos ao trabalhador, 
discriminados abaixo:

a) Exercer efectivamente as funções para que foi 
contratado, salvo impedimento temporário do 
empregador ou motivo atendível de interesse da 
empresa;

b) Ser tratado com urbanidade, respeito e 
consideração pelo empregador e pelos superiores 
hierárquicos que actuarem em nome deste;

c) Ser promovido de acordo com o regime de 
acesso estabelecido para a carreira profissional em 
que se integra;

d) Obter reparação pelos danos resultantes de 
acidentes de trabalho ou doenças profissionais, 
nos termos definidos por lei;

e) Beneficiar de condições de higiene e segurança 
no trabalho adequadas;

f) Não sofrer tratamento discriminatório;

g) A receber pontualmente a retribuição a que tem 
direito;

h) Gozar efectivamente os períodos de repouso 
legal ou convencionalmente estabelecidos;

i) Ter acesso, por si ou por interposta pessoa, ao 
processo individual, bases de dados ou outros 
registos relativos à sua pessoa, sempre que julgar 
necessário;

j) Beneficiar da formação profissional concedida 
pela empresa.

É proibido ao empregador:

a) Reduzir a retribuição do trabalhador, fora dos 
condicionalismos previstos neste Código;

b) Obrigar o trabalhador a adquirir ou a utilizar 
serviços fornecidos pelo empregador ou por 
pessoa por ele indicada;

c) Obrigar o trabalhador a utilizar quaisquer 
cantinas, refeitórios ou outros estabelecimentos 
directamente relacionados com o trabalho, para 
fornecimento de bens ou prestação de serviços 
aos trabalhadores;

d) Criar ao trabalhador obstáculos ao exercicio 
dos seus direitos, aplicar-lhe sanções abusivas 
ou por termo à relação de trabalho fora dos 
condicionalismos previstos neste diploma;

e) Punir o trabalhador sem precedência de 
processo disciplinar.
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