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Despacho

Nos termos do n.º 1 do artigo 524.º, da alínea b) do 
n.º 1 do artigo 527.º e do n.º 1 do artigo 528.º do Código 
do Trabalho, determino o seguinte:

1.º A publicação em separata do Boletim do Trabalho e 
Emprego, para apreciação pública, do projecto de decreto-
-lei que regula o regime jurídico das agências privadas de 
colocação de candidatos a emprego, que revoga o Decreto-
-Lei n.º 124/89, de 14 de Abril.

2.º O prazo de apreciação pública é de 30 dias.

Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social, 4 de 
Fevereiro de 2008. — O Ministro do Trabalho e da Soli-
dariedade Social, José António Fonseca Vieira da Silva.

Anteprojecto de decreto -lei de revisão do 
regime jurídico das agências privadas de 
colocação (Decreto -Lei n.º 124/89, de 14 
de Abril).
O regime jurídico das agências privadas de colocação 

encontra -se regulado pelo Decreto -Lei n.º 124/89, de 14 de 
Abril, publicado na sequência da ratificação por Portugal 
da Convenção n.º 96, de 8 de Junho de 1949, da Organi-
zação Internacional de Trabalho.

Entretanto, foi adoptado um novo enquadramento nor-
mativo regulador das agências de emprego privadas — a 
convenção n.º 181, de 19 de Junho de 1997 — ratificada 
pelo Decreto do Presidente da República n.º 13/2001, de 
13 de Fevereiro.

Com a adopção da convenção n.º 181, a Organização 
Internacional de Trabalho visou alcançar uma melhor ade-
quação às necessidades do mercado de emprego, bem como 
permitir uma garantia mais eficaz dos direitos sociais dos 
trabalhadores, sendo a mesma extensível quer às empresas 
que empregam trabalhadores para os colocar à disposição 
de utilizadores que orientam a prestação do trabalho, quer 
às que apenas promovem a aproximação entre a oferta e a 
procura de emprego, sem se tornarem parte das relações de 
trabalho que se constituem. As primeiras correspondem no 
direito português à figura de empresas de trabalho temporá-
rio e as segundas à figura de agências privadas de colocação.

Com a alteração legislativa introduzida pela Lei 
n.º 19/2007, de 22 de Maio, o regime jurídico das empresas 
de trabalho temporário passou a satisfazer, no essencial, 
a regulamentação comunitária sobre a igualdade de trata-
mento no mercado de trabalho, bem como as prescrições 
da referida convenção.

Por seu turno, a ratificação por Portugal da conven-
ção n.º 181, bem como a experiência colhida na vigência 
do Decreto -Lei n.º 124/89, de 14 de Abril, actualmente 
em vigor, determinaram a necessidade de rever o regime 
jurídico das agências privadas de colocação, de modo a 
harmonizá -lo com as normas e princípios emanados pela 
Convenção n.º 181, bem como estabelecer uma maior 
conformidade do mesmo face à actual realidade do mer-
cado de emprego.

As opções tomadas no presente diploma tiveram em 
conta aspectos centrais da actividade das agências privadas 
de colocação ao nível das condições do seu funcionamento, 

favorecendo a integração no sector estruturado da econo-
mia e evitando a concorrência desleal.

Neste sentido, deu -se particular atenção à salvaguarda 
dos princípios da igualdade de oportunidades, da não dis-
criminação, da protecção de dados pessoais, do respeito 
pelas normas de trabalho e do reforço da protecção do can-
didato a emprego a deslocar para fora do território nacional.

De salientar a consagração do princípio da gratuitidade 
dos serviços prestados pelas agências privadas de coloca-
ção ao candidato a emprego, bem como a delimitação de 
um conjunto de direitos e deveres aplicável ao mesmo.

A consagração do princípio da gratuitidade anterior-
mente referido conduziu à dispensa de especificação 
das modalidades de agências existente no actual regime, 
consoante prestem serviços gratuitos ou onerosos. Para 
salvaguardar o princípio enunciado pela convenção não é 
necessário regular as fontes de financiamento das agências, 
basta que as mesmas não cobrem ao candidato a emprego 
qualquer pagamento pelos serviços prestados.

Ao nível das condições de exercício da actividade, 
afastou -se o princípio da renovação automática da licença, 
introduzindo -se um sistema de verificação anual da manu-
tenção dos requisitos, à semelhança do regime que vigora 
para as empresas de trabalho temporário.

Ainda no que toca ao exercício da actividade, passaram 
a especificar -se as situações que determinam a suspensão 
e a revogação da licença e introduziram -se regras especí-
ficas relativas às condições de divulgação das ofertas de 
emprego pelas agências privadas de colocação.

Acresce que ao nível dos procedimentos se adoptaram os 
instrumentos de simplificação administrativa que dispensam 
os cidadãos da sujeição a ónus e encargos desnecessários, 
sem prejuízo da garantia de rigor, em conformidade com os 
objectivos do Programa de Simplificação Administrativa 
e legislativa, designadamente introduziu -se a faculdade 
de dispensa de apresentação de certidão comprovativa de 
situação tributária e contributiva regularizada, nos termos 
do disposto no Decreto -Lei n.º 114/2007, de 19 de Abril.

Ao nível do regime contra -ordenacional, optou -se pela 
aplicação do regime geral de responsabilidade constante 
do Código do Trabalho, consagrando -se a responsabili-
dade solidária dos administradores, gerentes ou directores 
pelo pagamento das coimas, procedendo -se, deste modo, 
à actualização do quadro contra -ordenacional aplicável às 
relações de intermediação laboral previsto neste diploma.

Assim:
Nos termos da alínea a) do n.º 1 do artigo 198.º da Cons-

tituição, o Governo decreta o seguinte:

CAPÍTULO I

Disposições gerais

Artigo 1.º
Âmbito de aplicação

1 — O presente diploma regula o licenciamento e o 
exercício da actividade das agências privadas de colo-
cação de candidatos a emprego, adiante designadas por 
«agências».

2 — São excluídas do âmbito de aplicação deste di-
ploma as actividades de colocação de candidatos a emprego 
relativas a trabalhadores marítimos e portuários.
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Artigo 2.º
Conceitos

Para efeitos do presente diploma, considera -se:
a) «Agência» a pessoa, singular ou colectiva, não in-

tegrada na Administração Pública, que, fazendo a inter-
mediação entre a oferta e a procura de emprego, promove 
a colocação do candidato a emprego, sem fazer parte das 
relações de trabalho que daí decorram, desenvolvendo pelo 
menos um dos serviços referidos no artigo 3.º;

b) «Candidato a emprego» a pessoa que procura em-
prego, através do exercício de uma actividade por conta 
de outrem, com ou sem subordinação jurídica;

c) «Entidade contratante» a pessoa singular ou colec-
tiva, com ou sem fins lucrativos, que contrata, sob a sua 
autoridade e direcção, o candidato a emprego colocado 
por uma agência;

d) «Colocação de candidato a emprego» a promoção do 
preenchimento de um posto de trabalho na dependência do 
beneficiário de uma dada actividade económica;

e) «Local de trabalho» o local contratualmente definido 
para o exercício das funções para as quais o candidato a 
emprego foi contratado ou a que deva ter acesso no de-
sempenho das suas funções;

f) «Responsável técnico» a pessoa com licenciatura na 
área de gestão de recursos humanos, com dois anos de 
experiência e com competências adequadas para avaliação 
e adequação do perfil do candidato a emprego às neces-
sidades do mercado.

Artigo 3.º
Objecto

A actividade da agência compreende um ou mais dos 
seguintes serviços:

a) Recepção de ofertas de emprego;
b) Inscrição de candidatos a emprego;
c) Colocação de candidatos a emprego;
d) Selecção, orientação ou formação profissional, desde 

que desenvolvida com vista à colocação de candidatos a 
emprego.

Artigo 4.º
Incompatibilidades

1 — É vedado à agência o exercício da actividade de 
empresa de trabalho temporário.

2 — É vedado à agência ter como sócio, membro dos 
corpos sociais ou responsável técnico, em regime de traba-
lho por conta de outrem ou a outro título, pessoa individual 
ou colectiva que tenha vínculo a empresas de trabalho 
temporário.

CAPÍTULO II
Do exercício da actividade

Artigo 5.º
Condições de exercício

Para exercer a sua actividade, a agência deve reunir as 
seguintes condições:

a) Estar regularmente licenciada para o efeito;

b) Realizar por si os serviços que constituem o objecto 
da licença, sem recorrer a subcontratação de terceiros.

Artigo 6.º
Licença

1 — O exercício da actividade da agência encontra -se 
sujeito a licença, dependendo a sua concessão de o inte-
ressado reunir os seguintes requisitos cumulativos:

a) Idoneidade;
b) Capacidade técnica e estrutura organizativa adequada;
c) Situação contributiva regularizada perante a admi-

nistração tributária e a segurança social;
d) Denominação social de pessoa singular ou colectiva 

com a designação «Agência de colocação»;
e) Prestação de caução, nos termos do artigo 9.º

2 — Considera -se verificado o requisito de idoneidade 
referido na alínea a) do número anterior quando o inte-
ressado:

a) Tenha capacidade para a prática de actos de comércios;
b) Não esteja abrangido pela suspensão ou proibição do 

exercício da actividade aplicada nos termos do artigo 66.º 
ou do artigo 67.º do Código Penal;

c) Não esteja suspenso ou interdito do exercício da acti-
vidade como medida de segurança ou sanção acessória de 
contra -ordenação.

3 — As condições de idoneidade referidas nas alíneas 
anteriores são exigidas a todos os sócios, membros dos 
órgãos de administração, gestão ou direcção da pessoa 
colectiva em causa ou ao empresário em nome individual, 
se for o caso.

4 — Considera -se verificado o requisito de capacidade 
técnica e estrutura organizativa adequada quando o inte-
ressado reúna as seguintes condições:

a) Existência de um responsável técnico com habili-
tações e experiência adequadas na área dos recursos hu-
manos contratado para prestar as suas funções em regime 
diário;

b) Existência de instalações adequadas e devidamente 
equipadas para o exercício da actividade, nos termos da 
legislação aplicável.

Artigo 7.º
Procedimento de concessão da licença

1 — O pedido de concessão de licença é apresentado 
ao Instituto do Emprego e Formação Profissional, I. P., 
abreviadamente designado por IEFP, com indicação das 
actividades a exercer nos termos do artigo 3.º do presente 
diploma.

2 — O pedido referido no número anterior deve ser 
instruído com uma declaração na qual o interessado indi-
que o seu nome, número fiscal de contribuinte, número de 
bilhete de identidade e domicílio ou, tratando -se de pessoa 
colectiva, cópia do contrato de sociedade acompanhada 
de certidão do registo comercial de teor com todas as ins-
crições em vigor e, em ambos os casos, a localização dos 
estabelecimentos em que exercerá a actividade.
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3 — Para efeitos de comprovação do requisito previsto 
na alínea c) do n.º 1 do artigo anterior deve o interessado 
prestar consentimento, nos sítios da Internet, das declara-
ções electrónicas administrados pela Direcção -Geral da 
Informática e Apoio aos Serviços Aduaneiros e no Serviço 
Segurança Social Directa, administrado pelo Instituto de 
Informática e Estatística da Segurança Social, I. P., com 
vista a autorizar o IEFP, a consultar a sua situação tributária 
e contributiva face à segurança social.

4 — A comprovação dos requisitos previstos nas alí-
neas b) e c) do n.º 2 do artigo anterior é realizada mediante 
uma solicitação do IEFP, à Autoridade para as Condições 
do Trabalho por forma a verificar se o interessado se en-
contra abrangido por suspensão ou interdição do exercício 
da actividade como sanção acessória de contra -ordenação.

5 — A comprovação dos requisitos da capacidade téc-
nica e estrutura organizativa adequada para o exercício 
da actividade referidos no n.º 4 do artigo anterior é feita:

a) Pela apreciação do curriculum vitae e certificado de 
habilitações do responsável técnico;

b) Pela verificação da adequação das instalações me-
diante visita técnica.

6 — O pedido para concessão de licença é apreciado 
pelo IEFP, o qual, no prazo de 30 dias, deve emitir pare-
cer que contenha uma proposta de decisão a submeter ao 
ministro responsável pela área laboral.

7 — Para efeitos do número anterior, o IEFP, pode solici-
tar aos interessados a apresentação dos elementos suplemen-
tares que considere necessários à boa apreciação do pedido.

8 — A concessão da licença deve ser decidida pelo 
ministro responsável pela área laboral, com faculdade de 
delegação, no prazo de 60 dias a contar da data de entrada 
do pedido, nos termos do n.º 1.

9 — Considera -se a licença tacitamente atribuída se 
decorrido o prazo estabelecido no número anterior o mi-
nistro responsável pela área laboral não decidir o pedido 
de forma expressa.

10 — O acto de concessão da licença previsto no nú-
mero anterior é condicionado à prestação de caução pelos 
interessados.

11 — No prazo de cinco dias após lhe ter sido comu-
nicado o acto de concessão da licença, o IEFP, notifica 
o interessado para, no prazo de 10 dias, fazer prova da 
constituição da caução prevista no artigo 9.º, sob pena de 
caducidade do acto.

Artigo 8.º
Licença e registo

1 — A licença para o exercício da actividade consta de 
alvará numerado.

2 — O IEFP, mantém actualizado e disponibiliza elec-
tronicamente para acesso público o registo nacional das 
agências, o qual identifica as agências que se encontram 
licenciadas, as que se encontram com a actividade sus-
pensa ou cuja licença tenha cessado ou, ainda, as sujeitas 
a aplicação de sanção acessória, com indicação, face a 
cada uma, da sua denominação completa, domicílio ou 
sede social e número de alvará.

3 — O registo referido no número anterior tem carácter 
público.

Artigo 9.º
Caução

1 — O requerente constituirá, a favor do IEFP, uma cau-
ção para o exercício da actividade de agência, equivalente 
a 14 vezes o valor do indexante para apoios sociais (IAS), 
que pode ser prestada por depósito, garantia bancária na 
modalidade on first demand ou contrato de seguro.

2 — A prestação de caução referida no número anterior, 
destina -se a garantir a responsabilidade da agência pelo 
repatriamento do candidato a emprego nos termos previstos 
na alínea c) do n.º 2 do artigo 17.º, sem prejuízo de direito 
de regresso nos termos gerais.

3 — A caução será actualizada anualmente por referên-
cia ao valor do indexante para apoios sociais (IAS) fixado 
para cada ano.

4 — Sempre que o IEFP, realize pagamentos por conta 
da caução, de acordo com o disposto no n.º 2, deve a agên-
cia repor a verba em falta de modo a perfazer o montante 
inicial no prazo de 30 dias.

5 — Em caso de cessação da actividade, o IEFP, liberta 
o valor da caução, deduzido o que tenha pago por sua 
conta.

Artigo 10.º
Verificação da manutenção dos requisitos

1 — A agência deve fazer prova junto do IEFP, até ao dia 
31 de Janeiro de cada ano, do cumprimento dos requisitos 
previstos no artigo 6.º relativo ao ano anterior.

2 — Cumprido o prazo estipulado no número anterior 
e caso o IEFP, não notifique a agência nos 10 dias subse-
quentes, consideram -se cumpridos os requisitos previstos 
no artigo 6.º

Artigo 11.º
Suspensão da licença

1 — O IEFP, suspende durante dois meses a licença de 
exercício da actividade da agência sempre que se verifique 
o incumprimento do previsto no n.º 1 do artigo anterior.

2 — A suspensão referida no número anterior termina se 
a agência, antes de decorrido o prazo previsto, fizer prova 
do cumprimento dos requisitos em falta.

3 — O disposto nos números anteriores é aplicável sem-
pre que se verifique o incumprimento do estipulado nos 

n.os 2 e 3 do artigo 14.º
4 — Para efeitos do presente diploma, a agência que 

exerça actividade durante o período de suspensão da li-
cença é equiparada a agência não licenciada.

Artigo 12.º
Cessação da licença

1 — O ministro responsável pela área laboral revoga a 
licença de exercício de actividade da agência, sob proposta 
do IEFP, sempre que:

a) A agência não fizer prova dos requisitos, cuja au-
sência originou a suspensão, no prazo previsto no n.º 1 
do artigo anterior;

b) Haja violação do disposto no artigo 5.º;
c) Se verifique a violação do disposto nos n.os 3 e 4 do 

artigo 9.º;
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d) Se verifique o incumprimento do estipulado nos n.os 2 
e 3 do artigo 14.º

2 — A licença caduca se a agência suspender o exercício 
da actividade durante 12 meses, por motivo diverso da 
proibição ou interdição do exercício da actividade.

3 — O titular da licença está obrigado à devolução do 
respectivo alvará ao IEFP, sempre que haja lugar a alteração 
do seus termos ou a mesma cesse.

CAPÍTULO III

Das relações da intermediação laboral

Artigo 13.º
Requisitos gerais

No âmbito da sua actividade, a agência deve:
a) Sempre que faça uso de oferta de emprego publici-

tada pelos serviços públicos de emprego, informar desse 
facto a entidade contratante e o candidato a emprego in-
teressados;

b) Actuar segundo o princípio da igualdade de opor-
tunidades no acesso ao emprego, não podendo praticar 
qualquer discriminação, directa ou indirecta, baseada, 
nomeadamente, na ascendência, idade, sexo, orientação 
sexual, maternidade, paternidade, estado civil, situação 
familiar, património genético, capacidade de trabalho 
reduzida, deficiência ou doença crónica, nacionalidade, 
origem étnica, religião, convicções políticas, religiosas 
ou filiação sindical;

c) Actuar segundo o princípio da proporcionalidade 
entre as informações solicitadas ao candidato a emprego 
e as necessidades e características do emprego proposto;

d) Assegurar a protecção de dados pessoais do candidato 
a emprego, de acordo com a legislação aplicável;

e) Assegurar a gratuitidade dos serviços prestados ao 
candidato a emprego, não lhe cobrando, directa ou indi-
rectamente, quaisquer importâncias em numerário ou em 
espécie;

f) Respeitar as normas de idade mínima de admissão 
para prestar trabalho e escolaridade obrigatória na inscrição 
e colocação de candidatos a emprego.

Artigo 14.º
Deveres das agências

1 — A agência deve incluir em todos os contratos, publi-
cações, anúncios, ofertas de emprego e, de um modo geral, 
em toda a sua actividade externa, o número e a data do 
alvará.

2 — A agência deve remeter ao IEFP, até 31 de Janeiro, 
em suporte informático, listagens com dados sobre a acti-
vidade desenvolvida no ano anterior, com a indicação do 
número de candidatos a emprego inscritos, das ofertas 
de emprego recebidas e das colocações efectuadas, por 
profissões e sectores de actividade económica.

3 — Sem prejuízo do disposto no número anterior pode 
o IEFP, a qualquer momento, solicitar informação adicional 
que considere necessária à boa apreciação da actividade da 
agência, encontrando -se a agência obrigada a fornecê -la 
no prazo de 15 dias, após a solicitação do IEFP.

4 — A agência deve comunicar ao IEFP, no prazo de 
15 dias a contar da sua verificação, as alterações respei-
tantes a:

a) Domicílio ou sede e localização dos estabelecimentos 
de exercício da actividade;

b) Identificação dos sócios, administradores, gerentes 
ou membros da direcção;

c) Objecto da respectiva actividade, bem como a sua 
suspensão ou cessação por iniciativa própria.

5 — A agência deve, ainda, no caso de colocação de 
candidato a emprego no estrangeiro, comunicar ao IEFP, 
no prazo mínimo de 15 dias antes da sua saída do terri-
tório nacional, a identificação do candidato a emprego, a 
identificação da entidade contratante, o local de trabalho 
e o início e termo previsíveis da colocação.

6 — A agência deve acautelar que o cidadão estrangeiro 
candidato a emprego é detentor do título de autorização 
de residência no país, nos termos definidos na legislação 
aplicável.

Artigo 15.º
Direitos e deveres do candidato

1 — O candidato a emprego tem direito a ser informado, 
por escrito, sobre:

a) Os métodos e técnicas de recrutamento aos quais se 
deve submeter e as regras relativas à confidencialidade 
dos resultados obtidos;

b) O carácter obrigatório ou facultativo das respostas 
aos testes ou questionários, bem como as consequências 
da falta de resposta;

c) As pessoas ou empresas destinatárias das informa-
ções prestadas, no termo dos processos de recrutamento, 
mediante pedido do candidato a emprego.

2 — O candidato a emprego tem ainda direito a:
a) Ser informado por escrito pela agência sobre os di-

reitos que tem no âmbito do presente diploma, assim como 
no âmbito da relação laboral oferecida;

b) Aceder e rectificar as informações prestadas nos pro-
cessos de colocação;

c) Recusar responder a questionários ou testes que não 
se relacionem com as aptidões profissionais ou que se 
relacionem com a sua vida privada;

d) Receber um documento comprovativo da sua inscri-
ção como candidato a emprego.

3 — O candidato a emprego está obrigado a responder e 
a prestar informações de acordo com o princípio da boa fé.

Artigo 16.º
Ofertas de emprego

1 — O conteúdo dos anúncios e outras formas de pu-
blicitação de ofertas de emprego emitidos pela agência 
devem:

a) Respeitar o princípio da veracidade, não deformando 
os elementos que caracterizam a relação de emprego ofe-
recida, nomeadamente no que respeita aos dados referidos 
na alínea c) do n.º 2 do artigo 14.º;
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b) Ser redigido ou formulado em português;
c) Respeitar os requisitos gerais enunciados no artigo 13.º;
d) Identificar a agência emitente nos termos definidos 

no presente diploma.

2 — A entidade responsável pelo meio de comunicação 
que publicita as ofertas de emprego tem o dever de exigir 
e publicar a identificação do anunciante.

3 — No caso de as ofertas de emprego serem difundidas 
sem identificação do emitente, a Autoridade para as Condi-
ções do Trabalho pode obter, mediante notificação simples 
dirigida à entidade responsável pelo meio de comunicação 
que veicula o anúncio, a sua identificação.

Artigo 17.º
Colocação de candidatos

1 — No exercício da actividade de colocação deve a 
agência actuar de acordo com o princípio da boa fé, abstendo-
-se de efectuar colocações que não garantam boas condi-
ções de trabalho, tanto do ponto de vista físico como moral, 
assegurando nomeadamente que a entidade contratante:

a) Cumpra com as prescrições legais e convencionais 
vigentes relativas à higiene, segurança e saúde no trabalho;

b) Tenha a situação contributiva regularizada perante 
a segurança social.

2 — Sem prejuízo do disposto no número anterior, na 
actividade de colocação de candidato a emprego fora do 
território nacional, deve a agência acautelar o seguinte:

a) Que o candidato a emprego tenha no país de des-
tino acesso a prestações médicas, medicamentosas e hos-
pitalares, nas mesmas condições que teria em território 
nacional;

b) Que o candidato a emprego tenha alojamento ade-
quado no país de destino.

3 — Em caso de incumprimento do contrato por causa 
não imputável ao candidato a emprego, deve a agência 
assegurar o seu repatriamento, até seis meses após a co-
locação.

Artigo 18.º
Dever de informação

1 — A agência tem o dever de informar o candidato a 
emprego sobre os aspectos relevantes da colocação, de-
signadamente sobre os direitos que decorrem do presente 
diploma e bem assim informação relevante sobre a relação 
laboral oferecida.

2 — A informação prevista no número anterior deve ser 
prestada por documento escrito.

CAPÍTULO IV

Controlo do exercício da actividade

Artigo 19.º
Competência do IEFP

Para efeitos do presente diploma compete ao IEFP:
a) Organizar os processos de licenciamento das agên-

cias, instruindo e apreciando os respectivos pedidos e 

notificando os interessados das decisões que lhes digam 
respeito;

b) Acompanhar e avaliar a actividade das agências;
c) Comunicar à Direcção -Geral dos Assuntos Consu-

lares e Comunidades Portuguesas e à Autoridade para as 
Condições do Trabalho, no caso de colocação no estran-
geiro de candidato a emprego, os elementos previstos no 
n.º 5 do artigo 14.º;

d) Propor a emissão e a revogação da licença para o 
exercício da actividade, nos termos previstos nos arti-
gos 11.º e 12.º;

e) Organizar, manter permanentemente actualizado e 
disponibilizar electronicamente para acesso público o re-
gisto nacional das agências licenciadas, nos termos pre-
vistos no n.º 2 do artigo 8.º

Artigo 20.º
Competência da Autoridade para as Condições do Trabalho

Para efeitos do presente diploma compete à Autoridade 
para as Condições do Trabalho:

a) Fiscalizar a aplicação do disposto no presente di-
ploma;

b) Instaurar e instruir os processos das contra -ordenações 
previstas no presente diploma e aplicar as respectivas coi-
mas.

Artigo 21.º
Contra -ordenações

1 — Constitui contra -ordenação muito grave a viola-
ção do disposto nas alíneas a), d) e e) do artigo 13.º, no 
artigo 5.º e no n.º 2 do artigo 17.º

2 — Constitui contra -ordenação grave a violação do 
disposto no artigo 4.º, nos n.os 1 e 4 do artigo 9.º, no n.º 3 
do artigo 12.º, nos n.os 2, 3, 4 e 5 do artigo 14.º, no n.º 2 
do artigo 15.º, no n.º 1 do artigo 16.º e no n.º 1 do ar-
tigo 17.º

3 — Constitui contra -ordenação leve a violação do 
disposto nas alíneas b) e c) do artigo 13.º, no n.º 1 do ar-
tigo 14.º e no n.º 1 do artigo 15.º

4 — Se a agência for pessoa colectiva ou equiparada 
e sem prejuízo da responsabilidade contra -ordenacional 
estabelecida nos números anteriores, respondem solida-
riamente pelo pagamento da coima os respectivos admi-
nistradores, gerentes ou directores.

5 — O regime geral previsto nos artigos 614.º a 640.º 
do Código do Trabalho aplica -se às infracções por violação 
do presente diploma.

CAPÍTULO V

Disposições transitórias e finais

Artigo 22.º
Regularização das agências

1 — As agências que se encontram a exercer a activi-
dade privada de colocação devem adaptar -se às disposições 
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do presente diploma, no prazo máximo de 90 dias a contar 
da data da sua entrada em vigor.

2 — Para efeitos do disposto no número anterior as 
agências já autorizadas devem fazer prova junto do IEFP 
dos requisitos referidos no n.º 1 do artigo 6.º

3 — O incumprimento do disposto nos números ante-
riores determina a cessação da actividade da agência.

Artigo 23.º
Norma revogatória

É revogado o Decreto -Lei n.º 124/89, de 14 de Abril.

Artigo 24.º
Regiões Autónomas

A aplicação do presente diploma nas Regiões Autóno-
mas dos Açores e da Madeira não prejudica as competên-
cias dos respectivos órgãos de governo próprio.

Artigo 25.º
Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor 30 dias após a data 
da sua publicação.
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Informações:

CID: Praça de Londres, 2, 2.o — Telefone 21 843 10 02

Execução gráfica: IMPRENSA NACIONAL-CASA DA MOEDA, S. A. — Depósito legal n.o 25 515/89


