
CONTRATO DE TRABALHO DE SERVIÇO DOMÉSTICO 

Entre (nome do empregador), residente na ___________________________, (rua, n.º, 

andar, localidade), portador do Cartão de Cidadão (BI) n.º _______, contribuinte fiscal 

n.º _______, daqui em diante designado como empregador, 

e 

(Nome do Trabalhador), de nacionalidade _______________________, residente em 

(morada do trabalhador), contribuinte fiscal n.º ________, portador de ____________ 

(documento do trabalhador: cartão de cidadão, bilhete de identidade, passaporte) n.º 

_______, válido até __/__/____, daqui em diante designado como trabalhador, 

é celebrado o presente contrato de trabalho, que se regerá pelas seguintes cláusulas: 

 

1.ª 

(Funções) 

O trabalhador é admitido ao serviço do empregador, a fim de desempenhar as funções 

próprias do serviço doméstico, como sejam, entre outras, limpeza e arrumação da 

casa, lavagem e tratamentos das roupas, confeção de refeições, vigilância, assistência 

e acompanhamento dos filhos menores do empregador. 

 

2.ª 

(Local) 

O local de prestação do trabalho é a residência do empregador, acima identificada. 

 

3.ª 

(Horário) 

O trabalho será prestado durante 40 horas semanais, de segunda a sexta-feira, entre 

as 8 e as 17 horas, com intervalo para almoço de uma hora, entre as 12 e as 13 horas. 

 

4.ª 

(Retribuição) 



Pelo trabalho desempenhado, o trabalhador tem direito a auferir mensalmente a 

retribuição ilíquida de € 600 (seiscentos euros), a qual será paga através de 

_____________ (transferência bancária, cheque, numerário), no último dia útil de cada 

mês, referente ao trabalho desse mês. Sobre a retribuição incidirão os descontos 

legais, nomeadamente a contribuição mensal para o sistema de segurança social. 

 

5.ª 

(Vigência) 

O presente contrato terá início em __/__/_____ e vigora por tempo indeterminado, 

até que uma das partes ou ambas, por acordo, lhe ponham termo, dentro das regras 

legalmente definidas para o serviço doméstico. 

 

6.ª 

(Regras aplicáveis) 

A todos os aspetos não previstos no presente contrato, aplicam-se as disposições 

legais em vigor a cada momento. 

 

7.ª 

(Cópias) 

O presente contrato, composto por ___ páginas, é feito em duplicado, ficando uma 

cópia, devidamente assinada, na posse de cada um dos outorgantes. 

 

Localidade e data 

 

____________________________ 

(O empregador) 

 

____________________________ 

(O trabalhador) 


