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Na edição especial para 1º de Maio – Dia Internacional dos Trabalhadores, o Boletim homenagiou os tra-
balhadores, resumindo os seus direitos. Nessa edição nº 9, achamos por bem, mostrar aos mesmos os seus 
deveres como trabalhador, porque um bom trabalhador quer ser informado não só de direitos, mas de deve-
res a cumprir. Desta forma as alíneas seguintes falam dos deveres gerais dos trabalhadores cabo-verdianos, 
constantes no artigo 128º do Código Laboral.

1. Além dos deveres que resultam das demais dis-
posições deste Código, cumpre ao trabalhador:

a) Respeitar e tratar com urbanidade o empregador, 
os superiores hierárquicos, os companheiros de tra-
balho e as demais pessoas que estejam ou entrem 
em relação com a empresa;

b) Comparecer ao serviço com pontualidade e as-
siduidade;

c) Obedecer à entidade empregadora em tudo o que 
respeita à execução e à disciplina do trabalho, salvo 
na medida em que as ordens e instruções daquela se 
mostrarem contrárias aos seus direitos e garantias;

d) Guardar lealdade à entidade empregadora, no-
meadamente não negociando por conta própria ou 
alheia em concorrência com ela, nem divulgando 
informações referentes à organização, métodos de 
produção ou negócios;

e) Exercer com diligência e zelo as tarefas de que for 
incumbido pelo empregador dentro dos limites da 
lei e do contrato;

f) Contribuir de modo efectivo para o aumento da 
produtividade na empresa;

g) Velar pela conservação do património da empre-
sa em especial, dos bens que lhe forem confiados 
para a realização do seu trabalho;

h) Informar sobre o comportamento profissional 
dos seus subordinados com independência e isen-
ção, quando exerça funções de chefia;

i) Observar as normas de higiene e segurança no 
trabalho;

j) Fornecer os instrumentos de trabalho, quando for 
convencionado ou usual na respectiva profissão;

k) Não utilizar para fins alheios ao serviço, os lo-
cais, equipamentos, bens ou quaisquer materiais da 
empresa;

l) Cumprir todas as demais obrigações emergentes 
da lei, de instrumentos de regulamentação colectiva 
ou do próprio contrato.

2. Exceptua-se do disposto na última parte da alí-
nea 

d) do número anterior a divulgação de informações 
relativas à organização e à produção que atentem 
contra a saúde pública.


