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palavras-chave 
 

Contrato a termo, extinção do vínculo, regime público e regime privado de 
emprego. 
 

resumo 

 

 

A presente dissertação tem como temas o contrato de trabalho a termo 

resolutivo e a extinção do vínculo de trabalho, no Código de Trabalho e na Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas. Nesse âmbito, iremos apresentar as 

diferenças mais relevantes, nos regimes público e privado de emprego e 

discernir em que medida estas se justificam no contexto legislativo atual de 

trabalho. 

Efetivamente, a partir do ano de 2004, verificou-se uma tendência de 

aproximação do direito de trabalho público ao privado, que se mantém na Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas, tendo-se concretizado com a aceitação 

da modalidade do contrato de trabalho a termo.  

No entanto, no regime de contrato a termo subsistem normas opostas para 

trabalhadores de cada regime, que não reúnem consenso na jurisprudência e 

na literatura, nomeadamente, a conversão de contratos a termo em contratos 

sem termo no regime privado e a proibição desta conversão no regime público. 

Com referência à cessação do vínculo de trabalho os regimes público e privado 

de emprego consolidaram percursos legislativos opostos. A Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas eliminou as modalidades de cessação por 

causas objetivas, em oposição ao que vigora no Código de Trabalho, onde as 

causas objetivas de cessação do vínculo são extensas. 

Concluímos que, relativamente ao contrato a termo e à extinção do vínculo de 

trabalho, a aproximação entre os regimes público e privado de emprego pode 

ser realizada de forma mais coerente, sem advir desse facto perda de identidade 

do serviço público. 
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abstract 

 
This dissertation has as its themes the fixed-term labour contract and the 

termination of the labour bond in the Labour Code and in the General Labour 

Law on public services. In this context, we will present the most relevant 

differences in the public and private employment and identify to what extent they 

are justified in the current labour legislative context. 

Indeed, since 2004, there has been a tendency towards the approximation of the 

public to private Labour Law, which is mantained in the General Labour Law in 

Public Services and has been implemented with the acceptance of the fixed-term 

contract form. However, in the fixed-term contract there are still opposing rules 

for employees under each regime, which do not gather consensus in case-law 

and literatura, in particular, the conversion of fixed-term contract into open-ended 

contracts in the private regime and the prohibition of such conversion in the 

public regime. 

Regarding the termination of the labour bond, the public and private employment 

system has matured opposing legislative pathways. The General Labour Law in 

public services removed the modalities of the contract termination by objective 

causes as opposed to what is stated in the Labour Code, where objective causes 

of bond termination are extensive. 

In conclusion, regarding fixed-term contract and the termination of labour bond, 

the approximation between public and private labour regime can be carried out 

coherently, not arising from that the loss of public service identity. 
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Introdução 
 

O contrato de trabalho a termo e a extinção do vínculo de trabalho, em particular a extinção 

por iniciativa do empregador, são temas a que o direito de trabalho sempre deu relevância, 

consequência da importância que detêm na administração de recursos humanos e na 

gestão empresarial.  

No direito do emprego público, o contrato de trabalho a termo surgiu no contexto da “nova 

gestão pública”. Na década de 80 do século XX, nas economias ocidentais capitalistas 

surgiu a corrente doutrinária designada “nova gestão pública”, concebida para ser utlizada 

no setor empresarial privado, foi adotada, posteriormente, por instituições públicas devido 

à insatisfação com o modelo burocrático existente. A NGP enfatizava princípios como a 

“eficiência, o controlo de custos ou a produtividade” e, portanto, modificou o padrão vigente 

nas administrações públicas, de “ethos do serviço público” para ”ethos do negócio”, 

desvalorizando valores como o universalismo, a equidade e a justiça (Carvalho, 2009, p. 

66). 

Portugal acompanhou a linha das novas correntes doutrinárias, tendo encetado, a partir do 

início do sec. XXI, diversas tentativas de reforma da Administração Pública e de 

reorganização do modelo de Estado, com o objetivo essencial de incrementar a qualidade 

dos serviços públicos prestados, tendo sido estabelecidos, nesse âmbito, mecanismos de 

redução e racionalização do setor público. 

De facto, o contrato individual de trabalho foi introduzido na legislação laboral pública, no 

ano de 2004, com a publicação da Lei n.º 23/2004, de 22 de junho - LCIT, que deu início a 

uma “alteração do paradigma” na Administração Pública, invertendo a modalidade de 

trabalho, habitual, da nomeação para o contrato de trabalho (Lopes, 2016, p. 44). 

Os conceitos de “despedimento por inadaptação”, “despedimento por redução de 

atividade” e “caducidade do contrato de trabalho por extinção da pessoa coletiva pública”, 

surgiram na legislação de trabalho pública nos anos de 2004 e 2008, tendo sido revogados 

pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

O contexto legislativo referido concretizou uma tendência de aproximação do direito de 

trabalho público ao congénere privado, verificando-se tal circunstância pela generalização 

do recurso ao contrato de trabalho em funções públicas e na “aceitação” da figura do 

contrato a termo. 
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Esta aproximação entre regime público e privado parte de um pressuposto comum, o objeto 

do vínculo, em ambos, envolve a prestação de um serviço ou trabalho subordinado 

(Ramalho, 2002). No entanto, conforme refere a autora (2002) enquanto que no regime 

privado o objetivo é o lucro, prevalece na Administração Pública a noção de interesse 

público, preceito constitucional presente no art. 266º da Constituição.  

Atendendo a que se mantém na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas a aproximação 

ao regime privado de trabalho e, de outra forma, considerando que coexistem diferenças 

significativas entra ambos os Códigos, a escolha dos temas, contrato de trabalho a termo 

e extinção do vínculo de trabalho, impôs-se pela sua pertinência em ambos. De igual forma, 

é reconhecida a causalidade entre a figura do contrato a termo e o regime de cessação do 

contrato de trabalho por iniciativa do empregador, a utilização do primeiro tende a ser mais 

frequente em regimes jurídicos mais limitativos quanto à cessação do vínculo (Ramalho, 

2009). 

Na presente dissertação, realizada no âmbito do mestrado em Administração e Gestão 

Pública, pretendemos comparar o regime público e privado de trabalho, no sentido 

estritamente legislativo, relativamente às normas do contrato a termo e à extinção do 

vínculo de trabalho. Será estudada a convergência da Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas com o Código de Trabalho e, considerando que os serviços públicos e o setor 

privado têm funções e especificidades diferentes, analisaremos quais as diferenças e 

semelhanças dos dois regimes e em que medida se justificam. 

O Código foi aprovado, em anexo, à Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro e entrou em vigor a 

17 de fevereiro de 2009 para a generalidade das normas, exceto as que constam no art. 

14º. Tendo procedido à unificação e revisão de diversos diplomas legais que regulavam o 

trabalho subordinado, aplica-se a todas as relações de trabalho, com exclusão das 

abrangidas pela lei de trabalho pública.  

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas foi aprovada e publicada em anexo à Lei nº 

35/2014, de 20 de junho e entrou em vigor no dia 1 de agosto de 2014, contudo para os 

preceitos em vigor pelo Orçamento de Estado, do ano de 2014, a vigência foi faseada, 

conforme nº 2 do art. 44º da lei preambular. 

O Código de Trabalho assume especial importância para a Lei de Trabalho em Funções 

Públicas em virtude da similitude e das remissões desta última para a lei de trabalho 

privada. De facto, o art. 4º da LGTFP, contém remissões diretas para o CT em diversas 

matérias, nas quais é aplicado este regime a trabalhadores sujeitos à lei laboral pública. 
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No entanto, estas remissões não se encontram isentas de questões de interpretação, 

conforme refere Pires (2018) o elenco das matérias é exemplificativo, e paradoxalmente, a 

não previsão de determinadas normas na LGTFP não presume concluir, automaticamente, 

pela aplicação do Código de Trabalho. 

Para a realização da dissertação foi utlizado como método de investigação a recolha de 

informação e as pesquisas bibliográficas, de modo a fundamentar na literatura o 

enquadramento teórico. O percurso metodológico teve como objetivo o estudo da literatura 

e a consulta da legislação do emprego público e privado para posterior análise 

comparativa. 

Identificado o objeto de estudo e os Códigos legislativos a analisar, assim como o método 

de investigação, de seguida apresenta-se a estrutura do presente trabalho. 

A dissertação encontra-se dividida em dois capítulos: o capítulo 1 é relativo a contratos a 

termo e o capítulo 2 referente à extinção do vínculo de trabalho.  

No ponto 1.1, faz-se um enquadramento ao tema do contrato de trabalho. No ponto 1.2, 

analisa-se esta modalidade no âmbito do Código de Trabalho, no ponto 1.3, efetua-se uma 

breve referência ao regime de trabalho no âmbito do setor público e no ponto 1.4, o estudo 

é realizado no âmbito do contrato a termo na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas.  

No ponto 1.5, mencionam-se as formalidades desta modalidade de vínculo de emprego em 

ambas as leis e no ponto seguinte comparam-se os aspetos essenciais de ambos os 

Códigos. 

No capítulo 2, analisa-se a extinção do vínculo de trabalho. Enquanto que no ponto 2.1, 

realiza-se um enquadramento geral ao tema, no ponto 2.2, são referidas as modalidades 

de cessação do vínculo de trabalho no âmbito do Código de Trabalho. No ponto 2.3, inicia-

se o estudo da cessação do vínculo de trabalho no âmbito da Lei Geral do Trabalho em 

Funções Públicas, referindo-se, no ponto 2.4, as modalidades de cessação no âmbito deste 

Código. Termina-se, no ponto 2.5, por realizar uma análise comparativa do tema com 

referência aos Códigos mencionados. 

No final, são indicadas as conclusões alcançadas no presente estudo assim como algumas 

reflexões sobre a forma de reduzir as diferenças entre regime privado e público de trabalho. 
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Capítulo 1 - Contrato a termo 
 

1.1 - Enquadramento do tema do contrato a termo 
 

1.1.1 - Noção de contrato de trabalho 
 

A noção de contrato de trabalho consta no artigo 1152º do Código Civil, “contrato de 

trabalho é aquele pelo qual uma pessoa se obriga, mediante retribuição, a prestar a sua 

atividade intelectual ou manual a outra pessoa, sob a autoridade e direção desta”. No 

Código de Trabalho, a definição encontra-se expressa no artigo 11.º, nomeadamente, 

“contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, mediante 

retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização 

e sob a autoridade destas”.  

Gomes (2007) refere que uma das inovações do Código de Trabalho em relação à definição 

tradicional é o facto de se encontrar expresso que a atividade pode ser prestada a uma 

pluralidade de empregadores e não se mencionar o carácter manual ou intelectual da 

desta.  

Amado (2009) define contrato de trabalho como “negócio jurídico bilateral, integrado por 

declarações de vontade de conteúdo oposto, mas convergente” (p. 60).  

No direito laboral, o contrato de trabalho é classificado como um contrato sinalagmático e 

oneroso, patrimonial e obrigacional, de adesão, duradouro e Intuitu Personae. Contrato 

sinalagmático significa que as obrigações principais dos contraentes, trabalho e 

remuneração se encontram numa relação de dependência (apesar de em situações 

pontuais subsistir a obrigação da retribuição, não obstante, a ausência de trabalho); 

oneroso porque inexiste aqui qualquer espirito de liberalidade; patrimonial, porque as 

obrigações dos contraentes pressupõem uma permuta de conteúdo patrimonial; de 

adesão, uma vez que ao trabalhador cabe aceitar as condições contratuais impostas pelo 

contrato de trabalho ou pelo regulamento interno da empresa; duradouro, em virtude da 

execução do contrato se prolongar no tempo; e Intuitu Personae pois o trabalhador é 

necessariamente uma pessoa singular, ao contrário do empregador que poderá ser uma 

pessoa coletiva, e a prestação de trabalho ter uma carácter eminentemente pessoal. 

Na noção legal de contrato de trabalho distinguem-se três elementos essenciais, 

designadamente a prestação de trabalho, a atividade laboral e a remuneração. 
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A prestação de trabalho é o dever fundamental do trabalhador enquanto que a 

contrapartida remuneratória é o dever principal do empregador, sendo a atividade laboral 

necessariamente remunerada. Por fim, a subordinação jurídica decorre do facto do 

trabalhador prestar a atividade mediante a autoridade de um empregador, singular ou 

coletivo, no âmbito de uma organização. Esta última característica advém da posição 

desigual entre trabalhador e empregador, enquanto que o trabalhador tem uma posição de 

dependência, o empregador detém uma posição de domínio, consequência do seu poder 

de direção e disciplina (Ramalho, 2009). 

1.1.2 - Noção de contrato de trabalho a termo certo 
 

O contrato de trabalho a termo resolutivo é a modalidade de contrato de trabalho cujos 

efeitos cessarão numa data futura, tendo aposto um termo resolutivo, o contrato cessará 

por caducidade, com a execução do referido evento. O termo pode ser certo, caso o evento 

futuro seja conhecido quanto à sua verificação e quanto ao momento em que ocorrerá, ou 

poderá ser termo incerto se apenas for conhecido, previamente, a sua verificação 

desconhecendo a data do final do contrato (Ramalho, 2009). 

A figura do contrato a termo resolutivo não consiste num recurso de utilização livre, mas 

sim, com uma causa definida, representando uma forma de flexibilização do direito de 

trabalho perante a dificuldade constitucional de simplificar o regime de cessação de 

trabalho, sendo a resposta deste ramo do direito para os desafios de produtividade e 

competitividade que as empresas enfrentam (Ramalho, 2009). No mesmo sentido, relativo 

à relevância do contrato de trabalho e à sua ligação com o regime de cessação, Machado 

(2009) salienta que “(…) o legislador procura resolver os mais diversos problemas à custa 

do regime do contrato a termo, quando não tem coragem para intervir formalmente sobre 

a cessação do contrato de trabalho” (p. 106). 

No direito laboral a norma é a contratação por tempo indeterminado, desta forma, a 

utilização do contrato a termo tem carácter excecional e será celebrado nas situações 

previstas na lei. Apesar da transitoriedade este vínculo deverá sempre respeitar o princípio 

da segurança no emprego, consagrado no art. 53º da CRP. Assim, a justificação da 

contratação a termo assume especial relevância a fim de garantir o direito à estabilidade 

laboral aos trabalhadores. 

Ramalho (2009) distingue duas categorias de contratação a termo, uma com motivação de 

gestão regular da empresa, a que corresponde o nº 1 e nº 2 do art. 140º do CT e outra com 

motivação económica ou social, a que corresponde o nº 4 do art. 140º do CT. 
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A autora (2009) assinala que o contrato de trabalho a termo resolutivo assume grande 

relevância no sistema “juslaboral”, identificando quatro quadrantes, nomeadamente, 

motivos práticos, económicos, regimentais e dogmáticos (pp. 249-250):  

- Do ponto de vista prático, poderá verificar-se a importância do contrato de trabalho a 

termo pela sua frequente aplicação, a que não é alheio a acervo jurisprudencial na matéria; 

- Do ponto de vista económico, o contrato de trabalho a termo é um recurso em matéria de 

gestão dos recursos humanos, beneficiando novos projetos empresariais e a 

empregabilidade em geral, aos quais o direito de trabalho terá que corresponder com a 

necessária flexibilização da área jurídica;  

- Do ponto de vista regimental, o contrato de trabalho apresenta características distintas 

com referência ao regime do contrato de trabalho comum, sendo por esse facto o um 

contrato de trabalho especial; 

- Do ponto de vista dogmático, este contrato participa no equilíbrio global do “sistema 

juslaboral”, constituindo uma forma de equilibrar o regime legal restritivo do despedimento; 

Relativamente ao trabalhador, o recurso a esta modalidade de vínculo laboral transitório 

revela alguns inconvenientes, como sendo a maior instabilidade profissional a que este fica 

sujeito comparativamente a vínculos por tempo indeterminado. 

Neste capítulo estudar-se-á apenas as modalidades de contrato a termo certo e incerto, 

que no CT e na LGTFP são designados como uma cláusula acessória - termo resolutivo. 

1.1.3 - O contrato de trabalho a termo e a Diretiva 1999/70/CE 
 

Em termos históricos, nos diversos países da União Europeia, o contrato de trabalho a 

termo tem sido utilizado não só para suprir necessidades temporárias de mão-de-obra, 

especialmente em atividades sazonais, mas igualmente como instrumento de criação de 

emprego, num quadro de políticas de promoção deste, acabando por se converter num 

mecanismo de inserção no mercado de trabalho, de seleção de trabalhadores e de 

promoção de emprego estável (Gomes, 2007). Nesse âmbito, a União Europeia publicou 

no Jornal Oficial das Comunidades Europeias, a Diretiva 1999/70/CE do Conselho de 28 

de junho de 1999, relativa a contratos a termo e que viria a ser transposta para o Código 

de Trabalho nos termos do art. 2º da Lei nº 7/2009 de 12 de fevereiro.  

No presente ponto, devido à importância da Diretiva no tema em análise, apresenta-se uma 

síntese dos principais aspetos da mesma.  
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A Diretiva 1999/70/CE do Conselho de 28 de junho de 1999, tinha como objetivo a 

aplicação do acordo-quadro, anexo à mesma, relativo a contratos de trabalho a termo (art. 

1º do anexo). Foi celebrada a 18 de março de 1999, entre as organizações 

interprofissionais de vocação geral, designadamente as partes signatárias (UNICE e CEEP 

e CES) que reconheciam que os contratos de trabalho sem termo eram a forma mais 

comum de relação laboral, sendo os mesmos a resposta, em determinadas circunstâncias, 

às necessidades de empregadores e trabalhadores. O objetivo do acordo-quadro era 

identificar os requisitos e os princípios gerais em que o contrato a termo podia ser aplicado, 

atendendo às especificidades de cada Estado-Membro.  

O acordo-quadro tinha dois objetivos, específicos, que constam no art. 1º do anexo da 

Diretiva: “melhorar a qualidade do trabalho sujeita a contrato a termo garantindo a 

aplicação do princípio da não discriminação” e “estabelecer um quadro para evitar os 

abusos decorrentes da utilização de sucessivos contratos de trabalho ou relações laborais 

a termo”. 

Machado (2009), assinala que, no primeiro objetivo, se reconhece uma relação direta entre 

a aplicação do princípio da não discriminação e a qualidade do trabalho, dos trabalhadores 

contratados a termo, e quanto ao segundo objetivo, a autora (2009) realça que os 

signatários se limitaram a reconhecer regras pré-existentes em muitos Estados-Membros, 

dando a possibilidade a estes de adotarem as medidas jurídicas destinadas a evitar os 

abusos referidos. 

Gomes (2007) identifica o segundo objetivo, do art. 1º do anexo, como o princípio 

fundamental da Diretiva, nomeadamente o facto dos contratos a prazo não deverem ser 

objeto de renovações sucessivas, sendo a contratação a termo inicial compatível com o 

direito dos trabalhadores à não discriminação.   

Relativamente ao princípio da não discriminação, consagrado no art. 4º do anexo, a 

comparação, para efeitos da aplicação desse direito, deve ser efetuada entre trabalhadores 

contratados a termo e trabalhadores em situação permanente comparável. O conceito de 

“trabalhador em situação comparável” é definido como trabalhador, contratado a termo ou 

sem termo, que na mesma empresa, execute um trabalho ou uma atividade idêntica ou 

similar, considerando as qualificações ou competências, sendo a comparação feita entre 

trabalhadores da mesma empresa, ou caso não existam, com referência à convenção 

coletiva aplicável, e inexistindo esta, a referência deverá ser feita com a legislação, 

convenções coletivas ou práticas nacionais (nº 2 do art. 3º). Segundo Machado, (2009) 

este princípio corresponde a uma “proibição de discriminação direta” entre trabalhadores 
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contratados a termo e em situação permanente (p. 67). Todavia, existe uma exceção ao 

princípio da não discriminação “quando razões objetivas justificarem um tratamento 

diferente” (nº 1 do art. 4º). 

Deverá atender-se igualmente, ao princípio pro rata temporis (nº 2 do art. 4º do acordo-

quadro), que consagra o princípio de igualdade proporcional. Machado (2009) salienta que 

o facto da norma referida, não definir as condições da sua aplicação, utilizando o termo 

“sempre que adequado”, delega ao poder legislativo de cada Estado-Membro a delimitação 

da proporcionalidade dos direitos laborais limitando-os àqueles que são sujeitos a 

quantificação e relegando outros não quantificáveis como “(…) direitos de carácter 

fundamental, de exercício coletivo ou vinculados à pessoa do trabalhador” (p. 69). 

Salienta-se que conforme enunciado no art. 5º do acordo-quadro, “as disposições para 

evitar abusos” referem a adoção de medidas preventivas que serão escolhidas, tendo em 

conta “as necessidades dos setores e/ou categorias de trabalhadores específicos”. 

Machado (2009) destaca que a adoção da medida deve ter em conta a realidade 

económica e social do Estado-Membro, o que poderá ser um fator de instrumentalização 

das mesmas (p. 83). De outro modo, os Estados-Membros apenas introduzem na 

legislação nacional estas disposições se não possuírem medidas legais equivalentes que 

evitem a contratação a termo sucessiva, e, adicionalmente, remete-se para cada Estado a 

definição de “contratos sucessivos” ou “contratos celebrados sem termo” (nº 2 do art. 5º). 

Machado (2009) realça que estando esta tarefa confiada aos Estados-Membros “(…) pode 

comprometer a própria eficácia do acordo quadro” (p. 84).  

Porém, verifica-se que as medidas são aplicáveis apenas à renovação de contratos e 

omissas quanto às especificidades da contratação a termo inicial, não existindo 

harmonização a nível europeu. Machado (2009) designa as disposições para evitar os 

abusos (referidos no art. 5º) como “(…) quadro normativo mínimo, cuja intensidade deve 

ser determinada pelo objetivo de prevenir a utilização abusiva de contratos a termo” (pp. 

79-80), devendo, no entanto, o resultado final proposto, para cada Estado, ser capaz de 

prevenir os abusos decorrentes da contratação sucessiva. 

Pelo exposto, a Diretiva 1999/70/CE do Conselho de 28 de junho de 1999 é classificada, 

como moderada perante os objetivos a que se propunha (Machado, 2009), enquanto que 

Gomes, (2007) afirma que “(…) a transposição da Diretiva foi acompanhada de uma 

redução do nível geral dos trabalhadores contratados a termo, com violação da cláusula 

de não retrocesso da própria Diretiva” (p. 591). 
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Por fim, salienta-se que o Tribunal de Justiça das Comunidades Europeias veio a 

pronunciar-se, na sua jurisprudência, no sentido em que a Diretiva se aplica a contratos de 

trabalho a termo celebrados com empregadores privados e pessoas coletivas do setor 

público. 

1.2 - Contrato de trabalho a termo no âmbito do Código de Trabalho 
 

1.2.1 - Contrato de trabalho a termo certo  
 

O art. 140º do CT enumera as situações em que é permitido o recurso ao contrato a termo 

resolutivo. Enquanto que o nº 1, refere uma cláusula geral: “O contrato de trabalho a termo 

resolutivo só pode ser celebrado para a satisfação de necessidades temporárias, 

objetivamente definidas pela entidade empregadora e apenas pelo período estritamente 

necessário à satisfação dessas necessidades” (redação da Lei nº 93/2019, de 4 de 

setembro, em vigor a partir de 1 de outubro de 2019). Relativamente à redação anterior da 

cláusula geral presente no art. 140º do CT: “O contrato de trabalho a termo resolutivo só 

pode ser celebrado para satisfação de necessidade temporária da empresa e pelo período 

estritamente necessário à satisfação dessa necessidade”, não se encontrava estipulado 

que as necessidades temporárias da empresa eram definidas pela entidade empregadora 

e não constava a preposição “apenas” pelo período estritamente necessário. Assim, 

verifica-se que a norma atual acrescenta objetividade ao conceito de “necessidades 

temporárias da empresa” e que na redação anterior era apontada a incerteza deste mesmo 

conceito (Gomes, 2007). 

O nº 2 do art. 140º do CT caracteriza o que são atividades temporárias da empresa, 

nomeadamente: substituição de trabalhador, expresso nas alíneas a) a d), atividade 

sazonal, acréscimo excecional da atividade da empresa, tarefa ocasional e execução de 

obra, previsto nas alíneas e) a h).  

Para além das situações descritas, nos termos do nº 4 do art. 140º do CT, (redação da Lei 

nº 93/2019 de 4 de setembro), pode ser celebrado contrato a termo para:  

a) “Lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início do funcionamento 

de empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 250 

trabalhadores, nos dois anos posteriores a qualquer um desses factos; 

 b) Contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração.”  
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Salienta-se que a redação anterior do CT, que se encontrou em vigor até setembro do 

corrente ano, relativamente à al. a) do nº 4º do art. 140º do CT, referia o número de 

“setecentos e cinquenta trabalhadores” não determinando o limite temporal de dois anos. 

Na al. b) do artigo referido, foram excluídos na redação atual “os trabalhadores à procura 

de primeiro emprego” ou inseridos “noutra legislação especial de política de emprego” 

enquanto que a “situação de desemprego de longa duração” foi restrita, na lei atual, a 

situações de “muito longa duração”. 

Todavia, conforme salientou Machado (2009), o Código de Trabalho, na redação anterior, 

não definia a noção de trabalhador em “situação de desemprego de longa duração”, 

originando um extenso debate desta matéria na jurisprudência, tendo a autora concluído 

que esta norma abrangia o trabalhador que se encontrava à procura de emprego há mais 

de doze meses. Portanto, não esclarecendo a Lei nº 93/2019 a noção de “trabalhador em 

situação de desemprego de muito longa duração”, consideramos que será pertinente que 

a lei venha a concretizar esta norma definindo limites temporais. 

Diversos autores comentaram a redação anterior do art. 140º do CT, demonstrando as 

incongruências presentes na norma. Relativamente à redação anterior da alínea a) do nº 4 

art. 140º do CT, Marques (2011) apontou algumas indefinições, nomeadamente, não era 

determinado que a atividade da empresa fosse diferente em relação à que vinha 

desenvolvendo, podendo esta produzir o mesmo noutra localização, nem era assinalada a 

distância mínima entre dois estabelecimentos de uma empresa. Enquanto que, Machado 

(2009) comentou que o fator numérico de “750 trabalhadores”, não fazia sentido e a existir 

quantificação deveria considerar o art. 100º do CT, que define os tipos de empresa pelo 

número de trabalhadores. Concluímos que a atual redação desta norma, abrange as 

microempresas, pequenas e médias empresas que comportam até duzentos e cinquenta 

trabalhadores, conforme disposto no art. 100º do CT. 

Relativamente à utilização indevida da contratação a termo, Gomes (2007) considerou que 

a enumeração exaustiva presente no art. 140º, não impediu uma aplicação indevida desta 

modalidade, nomeadamente utilização para necessidades permanentes da empresa. Por 

sua vez Machado (2009) realçou que o novo Código de Trabalho, do ano de 2009, 

consagrava duas modalidades de trabalho, a “standard”, trabalho por tempo indeterminado 

e as diversas modalidades: trabalho a termo, a tempo parcial, intermitente, teletrabalho e 

temporário. Concluiu a Autora (2009) que esta afirmação como modalidade contratual tinha 

como consequência que o contrato de trabalho a termo começasse a ocupar um lugar 
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“alternativo” e não excecional no regime jurídico de emprego, “(…) fortalecendo a 

precariedade laboral e enfraquecendo o conceito de atipicidade” (p.155). 

Concluímos, pelo exposto, que a redação atual do art. 140º do CT, comparativamente à 

anterior e atendendo à revisão da literatura apresentada, veio restringir as circunstâncias 

em que é admissível na lei celebrar um contrato de trabalho a termo e assim reforçar a 

proteção legal dos trabalhadores contratados no setor privado. 

Por último, refere-se que, relativamente à admissibilidade dos contratos a termo resolutivo 

celebrados antes de 1 de outubro do corrente ano, aplica-se a redação anterior do Código 

de Trabalho, conforme nº 4 do art. 11º da Lei nº 93/2019. 

1.2.2 - Contrato de trabalho a termo incerto  
 

Conforme mencionado ao contrato a termo resolutivo poderá ser aposto o termo certo ou 

incerto, de seguida, referem-se as circunstâncias em que se admite na lei laboral, o 

contrato a termo incerto. 

Em todas as situações previstas no nº 2 do art. 140º do CT, com exceção da referida da 

al. d) “substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo 

parcial por período indeterminado”, é permitido a contratação a termo incerto (nº 3 do art. 

140º do CT). A designação das situações em que o contrato a termo certo é permitido é 

meramente exemplificativa, e ao permitir a contratação tanto a termo certo como a termo 

incerto para substituição de trabalhador, direta ou indireta, permite a “substituição 

sucessiva”, não só se, um trabalhador estiver impedido de exercer as suas funções, mas 

também de um trabalhador, ausente do seu posto habitual de trabalho, que foi substituir 

outro trabalhador ausente (Gomes, 2007, p. 594). 

O contrato a termo determina que não se esteja a fazer face a necessidades permanentes 

da empresa, e o termo inserido no contrato, certo ou incerto, deve ter conexão com o tempo 

previsto para suprir a necessidade temporária, não existindo uma definição exata para a 

duração, em relação ao “estritamente necessário”, para suprir a necessidade temporária 

da empresa (Gomes, 2007, p. 592). 
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1.2.3 - Duração do contrato a termo 
 

Relativamente à duração do contrato de trabalho a termo, as diversas disposições legais e 

aposição do termo têm o objetivo de diminuir a instabilidade que este vínculo transitório 

produz na esfera jurídico-laboral do trabalhador (Ramalho, 2009). 

 A autora (2009) identifica três vetores na lei, relativamente à duração deste tipo de 

contrato, nomeadamente:  

- “A preferência pela aposição de um termo certo ao contrato de trabalho”, a regra é o 

recurso ao termo certo, uma vez que o recurso ao termo incerto se destina a situações 

mais restritivas e taxativas, segundo a autora este facto confere uma vantagem para o 

trabalhador, uma vez que lhe proporciona conhecimento antecipado sobre o termo do 

contrato e menos instabilidade;  

- “A preferência por contratos a termo de maior duração”, os contratos com duração inferior 

a seis meses estão limitados a certas situações;  

- “O objetivo de não eternização dos contratos a termo”, atendendo a que o contrato a 

termo certo se destina a necessidades transitórias da empresa, a lei estabelece regras 

como a duração máxima do contrato (para contratos a termo certo e incerto) e a proibição 

de contratos sucessivos (pp. 281-282);  

1.2.4 - Duração específica de contratos a termo certo, inferior a seis meses 
 

O contrato a termo só pode ter duração inferior a seis meses nas situações previstas nas 

alíneas a) a g) do nº 2 do art. 140º do CT, nos casos de substituição direta ou indireta de 

trabalhador, atividade sazonal, acréscimo excecional de atividade da empresa e execução 

de tarefa ocasional, não podendo a duração ser inferior à tarefa a executar (nº 2 do art. 

148º do CT). 

Nos contratos de prazo inferior a seis meses a duração deve ser coincidente com o 

fundamento, de facto, da contratação, no entanto, se em data posterior à celebração do 

mesmo “(…) a respetiva causa justificativa revela ter duração superior ao semestre, o facto 

não altera a validade do prazo estipulado, nem impede renovação automática, por prazo 

idêntico, pois a regra do nº 2 apenas visa a fixação inicial do prazo (….)”( Monteiro & Brito, 

2009, p. 402). 
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Na circunstância de existir violação das situações em que o contrato pode ter duração 

inferior a seis meses, considera-se o mesmo celebrado pelo período de seis meses desde 

que corresponda à satisfação de necessidades temporárias da empresa (nº 3 do art.148º 

do CT). 

Deste modo, na contratação a termo por prazo inferior a seis meses a justificação do termo, 

impõe-se, de modo particular, a fim de conferir proteção legal acrescida ao trabalhador 

(Monteiro & Brito, 2009). 

1.2.5 - Duração máxima dos contratos a termo certo e incerto 
 

O CT define um prazo máximo de dois anos para a duração do contrato a termo e o limite 

de três renovações (nº 1 do art. 148º e nº 4 do art. 149º do CT). O prazo máximo de dois 

anos entrou em vigor em 1 de outubro de 2019, com a redação da Lei nº 93/2019 de 4 de 

setembro. Contudo, vigorou até à data referida a duração máxima de três anos e os prazos 

de dezoito meses e dois anos para situações específicas, aplicando-se esses prazos a 

contratos a termo celebrados até 30 de setembro de 2019 (nº 4 do art. 11º da Lei nº 

93/2019).  

Apesar da lei não o referir expressamente, o contrato a termo certo deve durar pelo período 

acordado, mesmo que se extinga, previamente, o motivo que levou à sua celebração, uma 

vez que na data do documento eram conhecidos, pelos contraentes, os elementos 

relevantes para a justificação do termo (Machado, 2009). Acrescenta Gomes (2007), que 

na circunstância, acima referida, o contrato não caduca, partindo-se do pressuposto que a 

causa justificativa era adequada e correspondia ao termo estipulado. 

Em sentido oposto, os autores Monteiro & Brito (2009), mencionam que a vigência do 

contrato a termo não pode ser superior ao motivo da respetiva justificação. 

Ao limite de duração dois anos, contabilizam-se o conjunto dos contratos a termo ou 

temporários para o mesmo posto de trabalho, ou de prestação de serviços para o mesmo 

objeto, celebrados entre um trabalhador e o mesmo empregador ou com outro com o qual 

exista uma relação societária, de domínio ou de grupo (nº 6 do art. 148º do CT). A norma 

tem como objetivo evitar que o empregador recorra a contratos a termo, sucessivos, ou 

alternados com períodos de inatividade, para o mesmo posto de trabalho e, deste modo, 

afaste a regra da conversão dos contratos a termo em contratos sem termo, presente nº 2 

do art. 147º do CT (Machado, 2009). 
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Relativamente aos contratos a termo incerto, a duração máxima não pode ser superior a 

quatro anos (nº 5 do art. 148º do CT, redação da Lei nº 93/2019 de 4 de setembro, em 

vigor a partir de 1 de outubro de 2019). Salienta-se que até 30 de setembro de 2019, a 

duração máxima dos contratos a termo incerto era de seis anos, e que a redação da Lei nº 

93/2019, de 4 de setembro não se aplica a contratos a termo celebrados antes da entrada 

em vigor da referida lei. 

O contrato a termo incerto deve durar pelo tempo necessário para conclusão da tarefa que 

o justificou, substituição de trabalhador ou realização de obra ou projeto, e deste modo, a 

precariedade associada a este vínculo é atenuada pelo conhecimento antecipado que a 

duração da relação laboral será a necessária para a realização da sua causa justificativa 

(Gomes, 2007).  

1.2.6 - Renovação de contratos a termo  
 

Para a renovação de contratos, destacamos as seguintes características presentes no CT: 

i- O número máximo de renovações permitido é de três (nº 4 do art. 149º do CT); 

ii- A renovação no final do período de vigência do contrato pode ser acordada entre os 

contraentes (nº 1 do art. 149º do CT); 

iii- A renovação dos contratos a termo poderá ser tácita ou expressa (nº 2 do art. 149º do 

CT); 

Segundo o nº 5 do art. 149º do CT, (redação da Lei nº 93/2019 de 4 de setembro) “o 

contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três vezes e a duração total das 

renovações não pode exceder a do período inicial daquele”. 

Os contraentes poderão estabelecer a não renovação do contrato a termo e inexistindo 

esse acordo e declaração que o faça cessar, o contrato a termo renova-se por igual período 

se outro não for acordado pelas partes (nº 1 e nº 2 do art. 149º do CT). Esta norma clarifica 

que nenhum motivo determina a obrigatoriedade da renovação contratual, uma vez que o 

regime de caducidade dos contratos dispõe que a renovação se efetua por comunicação 

prévia com antecedência estabelecida legalmente (Monteiro & Brito, 2009).  

A renovação do contrato está sujeita à verificação da admissibilidade nos termos previstos 

para a sua celebração (nº 3 do art. 149º do CT), assim, o motivo que ocorreu para a 

contratação inicial tem que persistir aquando da renovação (Machado, 2009). 
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Conclui-se da norma constante na al. c) do nº 2 do art. 147º do CT, que o contrato a termo 

incerto não poderá ser alvo de renovações. Em caso de permanência, indevida, no vínculo 

contratual após a conclusão do motivo que justificou a celebração, ocorre a conversão do 

contrato a termo em contrato sem termo conforme disposto na alínea b) do nº 2 do art. 147º 

do CT. 

As renovações do contrato convertem-no num único contrato (nº 5 do art. 149º do CT), o 

que tem como vantagem, para o trabalhador, que não exista novo período de experiência 

e a antiguidade contar-se a partir do início do primeiro contrato (Gomes, 2007). 

1.2.7 - Sucessão dos contratos  
 

A fim de evitar o uso abusivo da contratação a termo, o Código de Trabalho, respeitando o 

enunciado da Diretiva 1999/70/CE do Conselho de 28 de junho de 1999, impõe restrições 

à sucessão de contratos a termo, por factos não imputáveis ao trabalhador.  

Assim, a cessação do contrato, a termo, por facto não imputável ao trabalhador impede 

nova contratação a termo ou temporária, para o mesmo posto de trabalho ou ainda para 

prestação de serviços com o mesmo objeto, não só com o mesmo empregador, mas com 

sociedades que tenha, relações de domínio ou grupo com este, antes de decorrido um 

terço da duração do contrato, incluindo renovações (nº 1 do art. 143º do CT).  A norma, 

incluí exceções, tendo ampliado, substancialmente, as situações em que se poderá 

recorrer a contratação sucessiva, nomeadamente (nº 2 do art. 143º do CT): 

- Nova ausência do trabalhador substituído, se o contrato a termo inicial tenha sido 

realizado por esse motivo;  

- Acréscimo excecional da atividade da empresa após cessação do contrato;  

- Atividade sazonal; 

- Trabalhador anteriormente contratado ao abrigo do regime de procura de primeiro 

emprego;  

Ribeiro (2012) analisou a difícil integração do art. 143º e do nº 5 do art. 148º (inclusão no 

cômputo do limite de duração máxima de contratos a termo, cuja execução se realiza entre 

o trabalhador e o mesmo empregador). O Autor comparou o nº 3 do art. 132º da versão 

anterior do CT, do ano de 2003, e concluiu que a supressão da expressão “contrato 

celebrado entre as mesmas partes”, condição para que o contrato fosse considerado sem 

termo, aponta para que, na atual versão, o contrato possa ser considerado “sucessivo” se 
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for celebrado por um empregador com o mesmo ou com diferentes trabalhadores (pp. 76-

77). De facto, para que o contrato seja considerado sem termo basta existir violação do nº 

1 do art. 143º, conforme al. d.) do nº 1 do art. 147º do CT. 

Relativamente à violação das disposições para a contratação sucessiva, a antiguidade do 

trabalhador compreende o tempo prestado em cumprimento dos contratos sucessivos (nº 

3 do art. 147º do CT). 

1.2.8 - Conversão e consideração do contrato a termo em contrato sem termo 
 

O nº 1 do art. 147º do CT institui as condições em que um contrato é considerado sem 

termo, enquanto que o nº 2 define as situações em que o contrato a termo é convertido em 

sem termo.  

Machado (2009) sistematiza em dois grupos as circunstâncias expressas no art. 147º do 

CT: 

a) Motivos relacionados com a invalidade da cláusula (nº 1 do art. 147º do CT), nestas 

situações o contrato a termo considera-se sem termo: quando as estipulações do 

termo tenham por objetivo iludir as disposições que regulam o contrato sem termo; 

contrato celebrado fora dos casos previstos no nº 1, 2 ou 4 do art. 140º, que regulam 

a admissibilidade do contrato a termo certo resolutivo; quando falte a redução a 

escrito, a assinatura das partes, a data de celebração do contrato e início de 

trabalho ou seja omisso ou insuficiente o motivo justificativo; 

b) Conversão do contrato sem termo validamente celebrado (nº 2 do art. 147º do CT), 

esta situação ocorre nas seguintes circunstâncias: quando a renovação do contrato 

tenha violado as regras do art. 149º do CT; contrato que tenha excedido o prazo de 

duração ou o número de renovações, previstas no art. 148º do CT; contrato 

celebrado a termo incerto, quando o trabalhador permaneça em atividade após a 

data de caducidade indicada na comunicação do empregador ou, na falta desta, 

decorridos quinze dias após a verificação do termo. 

 

1.2.9 - Direitos dos trabalhadores contratados a termo e direito de preferência 
 

Transpondo para a legislação nacional o princípio da não discriminação que consta no art. 

4º do anexo da Diretiva 1999/70/CE do Conselho de 28 de junho de 1999, o art. 146º do 

Código de Trabalho, especifica que o trabalhador contratado a termo tem os mesmos 
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direitos e obrigações que um trabalhador em situação permanente, exceto razões objetivas 

justifiquem tratamento diferenciado. 

O Código de Trabalho estabelece um direito de preferência na admissão de trabalhadores 

anteriormente contratados (art. 145º do CT). Assim, até trinta dias após a cessação do 

contrato, o trabalhador tem, em igualdade de condições, preferência na celebração de 

contrato sem termo, sempre que o empregador proceda a recrutamento externo para o 

exercício de funções idênticas àquelas para que foi contratado (nº 1 do art. 145º do CT). 

 

1.3 - Enquadramento do tema do regime de trabalho público  
  

Como introdução ao tema, em estudo, contrato a termo certo resolutivo no regime público, 

mencionam-se as principais características da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, 

distintivas do Código de Trabalho e referenciam-se as modalidades de vínculo no setor 

público. 

A LGTFP regula o vínculo de trabalho em funções públicas, sendo aplicável à 

administração direta e indireta do Estado, e com as necessárias adaptações aos serviços 

da administração regional e da administração autárquica. É aplicável, ainda, com as 

adaptações impostas pelas correspondentes competências, aos órgãos e serviços de 

apoio do Presidente da República, aos tribunais e ao Ministério Público e aos serviços de 

apoio à Assembleia da República (nº 1 a 4 do art. 1º da LGTFP). A aplicação da lei aos 

serviços periféricos externos do Ministério dos Negócios Estrangeiros não prejudica a 

vigência de normas e princípios do direito internacional que disponham em contrário, de 

normas imperativas de ordem pública local e dos instrumentos e normativos especiais 

previstos em diploma próprio (al. a) a c) do nº 5 do art. 1º da LGTFP). Por fim, a lei é 

aplicável a outros trabalhadores que possuam o vínculo de contrato de trabalho em funções 

públicas que não exerçam funções nas entidades referidas nos números 1 a 4 do art. 1º 

(nº 6 do art. 1º da LGTFP). 

No entanto, este regime de emprego não é extensível a todos os trabalhadores do regime 

público, estão excluídos da aplicação da lei os gabinetes de apoio dos membros do 

Governo e dos titulares dos órgãos referidos nos números 2 a 4 do art. 1º, as entidades 

públicas empresariais e as entidades administrativas independentes com funções de 

regulação da atividade económica dos setores privado, público e cooperativo e Banco de 
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Portugal (alínea a) a c) do art. 2º da LGTFP). Por último, a lei não se aplica ao pessoal cujo 

regime consta de lei especial, nomeadamente, militares das Forças Armadas, militares da 

Guarda Nacional Republicana, pessoal com funções policiais da Polícia de Segurança 

Pública, pessoal da carreira de investigação criminal, de segurança e com funções de 

inspeção judiciária e de recolha de prova da Policia Judiciária e ao pessoal da carreira de 

investigação e de fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiros, sem prejuízo do 

disposto nas alíneas a) a e) do artigo 8º, relativo ao vínculo de nomeação que abrange os 

trabalhadores referidos (nº 2 do art. 2º da LGTFP). 

Efetivamente, o vínculo de emprego público é aquele pelo qual uma pessoa singular presta 

atividade, de forma subordinada e mediante remuneração a um empregador público, 

podendo o vínculo ser constituído por tempo indeterminado ou a termo resolutivo (nº 2 e 4 

do art. 6º da LGTFP). 

As modalidades de vínculo de emprego público consistem em contrato de trabalho em 

funções públicas, nomeação e comissão de serviço (al. a) a c) nº 3 do art. 6º da LGTFP). 

As competências e atividades relativas a funções a serem desempenhas por trabalhadores 

com o vínculo de nomeação são as designadas funções de soberania (art. 8º da LGTFP) 

e aquelas a serem desempenhadas na modalidade de comissão de serviço, abrangem 

cargos não inseridos em carreiras, designadamente cargos dirigentes e funções exercidas 

com vista à aquisição de formação específica, habilitação académica ou título profissional 

(art. 9º da LGTFP).  

Conforme refere Nunes (2014) os trabalhadores contratados são aqueles que, a contrário, 

não devem constituir o vínculo nos termos estabelecidos nos artigos 8º e 9º e decorrente 

do facto da maioria dos trabalhadores do setor público exercerem funções, essencialmente, 

técnicas o contrato de trabalho em funções públicas constituiu-se como a modalidade 

habitual do vínculo de emprego público. 

De facto, a regra para o vínculo de trabalho em funções públicas é o contrato de trabalho 

em funções públicas, conforme determina o art.º 7º da LGTFP.  

De outro modo, existem normas na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, que por 

imperativo constitucional ou por especificidade do serviço público, impõem, aos respetivos 

trabalhadores, um tratamento legal diferenciado, primeiramente, a existência de requisitos 

gerais para acesso a funções públicas, nomeadamente possuir nacionalidade portuguesa, 

quando não dispensada pela Constituição, por convenção internacional ou por lei especial; 

ter dezoito anos de idade completos; a não inibição do exercício de funções públicas ou 
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não interdição para o exercício daquelas que se propõe desempenhar; possuir robustez 

física e perfil psíquico adequados ao exercício das funções e cumprimento das leis de 

vacinação obrigatória (al. a) a e) do nº 1 do art. 17º da LGTFP).  

As normas base definidoras do emprego público, estão indicadas no art. 3º da LGTFP, 

designadamente: modalidade de vínculos (art. 6º a 10º), fontes e participação na legislação 

de trabalho (art. 13º a 16º), regime de incompatibilidades e impedimentos (art. 19º a 24º), 

procedimento concursal (art. 33º), direitos, deveres e garantias do trabalhador e do 

empregador público (art. 70º a 73º), estruturação de carreiras (art. 79º a 83º), mobilidade 

(art. 92º a 100º), princípios gerais sobre remuneração (art. 144º a 146º), poder disciplinar 

(art. 176º a 240º), extinção do vínculo de emprego público (art. 288º a 313º), negociação 

coletiva (art. 347º a 386º) e regime de valorização profissional dos trabalhadores (al. m), 

aditado pela Lei nº 25/2017 de 30 de maio). Segundo Pires (2018), estas normas destinam-

se a integrar as “Bases de regime e âmbito da função pública” definidas na al. t) do nº 1 do 

art. 167º da CRP (com exceção do disposto na al. m), e, assim, serem consideradas 

reserva exclusiva da competência legislativa da Assembleia da República (p .60).  

 

1.4 - Contrato a termo na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 

Conforme assinalado no regime privado, os atributos essenciais de um contrato a termo no 

regime público, consistem em “atividade laboral”, “contrapartida remuneratória” e 

“subordinação jurídica”. A diferença entres os regimes consiste na “subordinação jurídica”, 

que no emprego público é devida pelo trabalhador a um empregador público. Ramalho 

(2009) menciona que a especificidade do contrato de trabalho na Administração Pública 

resulta da qualidade do empregador que é o Estado ou outra pessoa coletiva pública, 

assim, a natureza pública do empregador e a justificada conciliação de interesses laborais 

e públicos, neste vínculo, validam as consideráveis especificidades regimentais.  

Nunes (2014) define contrato de trabalho em funções públicas como “(…) uma modalidade 

de constituição do vínculo público, consubstanciando-se num ato bilateral celebrado entre 

um empregador público, (…), agindo em nome e representação do Estado, e um particular, 

nos termos do qual se constitui uma relação de trabalho subordinado” (p. 16).  

Em termos históricos, o contrato de trabalho a termo certo encontrava-se previsto na 

legislação de trabalho pública, desde o ano de 1989, através do Decreto-Lei nº 184/89, de 

2 de junho e do DL nº 427/89 de 7 de dezembro e a modalidade de contrato individual de 
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trabalho foi introduzida na Administração Pública pela Lei n.º 23/2004, de 22 de junho. A 

Lei nº 12-A/2008 de 27 de fevereiro veio a consagrar o contrato de trabalho em funções 

públicas como a modalidade habitual de trabalho na Administração Pública (conforme art. 

20º), circunstância que se mantém na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas. 

Ao contrato de trabalho em funções públicas pode ser aposto, o termo resolutivo, certo ou 

incerto, e aplica-se subsidiariamente a esta modalidade em tudo o que não estiver regulado 

na LGTFP, o Código de Trabalho (nº 1 e 2 do art. 56º da LGTFP). O contrato de trabalho 

em funções públicas a termo resolutivo não pode ser afastado por instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho (nº 3 do art. 56º da LGTFP).  

O contrato a termo constitui uma modalidade trabalho de carácter excecional, uma vez que 

a norma no regime público são os vínculos por tempo indeterminado, todavia e não 

obstante o facto da Constituição não proibir as relações de emprego público transitórias, a 

entidade empregadora não possui a faculdade, indiscriminada, de escolha da modalidade 

de vinculação, assim, só é admitido recorrer à contratação a termo nas situações 

enunciadas na lei (Moura & Arrimar, 2014).  

Conforme ocorre no regime privado, a garantia constitucional da segurança no emprego é 

um princípio estruturante, o que não significa que, conforme referem os autores, a seguir 

mencionados, não seja posto em causa face às especificidades do regime público.  

O contrato de trabalho a termo certo resolutivo destina-se a fazer face a necessidades 

transitórias das entidades públicas, o que do ponto de vista do trabalhador, poderá 

isoladamente, diminuir a segurança no emprego deste. De facto, o recrutamento nos 

órgãos ou serviços deve ser feito por tempo indeterminado ou a termo consoante a 

natureza da atividade seja permanente ou transitória (nº 2 do art. 30º da LGTFP). Portanto, 

o objetivo desta norma é garantir o princípio da segurança no emprego aos trabalhadores, 

presente no art. 53º da Constituição da República (Nunes, 2014). 

Relativamente à questão da segurança no emprego, Morais (2013) comenta que é no setor 

público que existe um maior afastamento deste direito, dos trabalhadores, quer em relação 

ao Direito Constitucional, quer em relação ao Direito Europeu, regime jurídico que foi 

instituído pela Diretiva 1999/70/CE, enquanto que Nunes (2014) acrescenta que face aos 

constrangimentos legais existentes na LGTFP, os serviços públicos são obrigados a 

recorrer à contratação a termo e à prestação de serviços para suprir necessidades 

permanentes do serviço, sob pena de “paralisia” dos mesmos (p. 69). 
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Deste modo, atendendo ao referido pelos autores, o contrato a termo no setor público é 

utilizado não apenas para suprir necessidades transitórias, função para a qual foi instituído, 

mas também, eventualmente, para satisfazer necessidades permanentes. 

1.4.1 - Contrato a termo certo  
 

Os fundamentos para celebrar um contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo encontram-se discriminados no nº 1 do art. 57º da LGTFP, para situações 

comprovadamente justificadas: 

- Substituição direta ou indireta de trabalhador em diversas circunstâncias, alíneas a) a d); 

- Situações de urgência nas entidades públicas, alínea e); 

- Execução de tarefa ocasional definida para um determinado período de tempo, alínea f); 

- Exercício de funções em estruturas temporárias das entidades públicas, alínea g); 

- Aumento excecional e temporário do serviço, alínea h);  

- Projetos não inseridos na atividade normal da entidade pública, alínea i);  

- Trabalhador que necessite, para obter determinado grau académico ou título profissional, 

de prestar trabalho subordinado, alínea j); 

- Órgãos em regime de instalação, alínea k); 

Moura & Arrimar (2014) defendem que a contratação a termo reveste carácter residual, 

pelo que, não basta a verificação de qualquer das circunstâncias enumeradas no art. 57º 

para justificar a escolha desta modalidade, pressupõe, de igual forma, que o empregador 

público não tenha possibilidade de suprir a necessidade temporária através dos 

trabalhadores afetos à entidade com vínculo por tempo indeterminado.  

Salienta-se que o recurso à contratação a termo deve ser fundamentado a fim de justificar 

a escolha deste vínculo, inclusive a indicação e o motivo do termo utilizado, nos termos da 

al. a) do nº 1 do art. 58º da LGTFP.  

Relativamente à substituição de trabalhador, Nunes (2014) afirma que esta poderá ser 

direta ou indireta, assim, poderá ocupar o posto de trabalho, do trabalhador impedido, um 

funcionário com vínculo de emprego público com a entidade, sendo outro contratado a 

termo para ocupar o lugar vago deste último. 
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A admissão de trabalhador por contrato de trabalho a termos resolutivo, deve ser precedida 

de procedimento concursal (nº 5 do art. 56º da LGTFP), no entanto, para efeitos de 

recrutamento de trabalhador contratado a termo, o empregador público pode-se limitar a 

utilizar o método de seleção de avaliação curricular (nº 6 do art. 36º da LGTFP).  

Adicionalmente, na contratação a termo resolutivo não são aplicadas as normas referentes 

ao vínculo de contratação por tempo indeterminado e à nomeação, nomeadamente, no que 

se refere a carreiras, mobilidade e colocação em situação de requalificação (nº 6 do art. 

56º da LGTFP).  

As “ausências de trabalhadores” para efeitos de recurso a contratação a termo são 

definidas como trabalhadores que se encontrem em situação de mobilidade, em comissão 

de serviço e, para aqueles que se encontrem a exercer funções noutra carreira, categoria 

ou órgão no decurso do período experimental (nº 2 do art. 57º da LGTFP). 

O impedimento de prestar a atividade poderá ser imputável ou não ao trabalhador, podendo 

ser substituídos, por contrato a termo certo, trabalhadores impedidos por motivo de doença 

ou férias (Nunes, 2014). Apenas estando previsto na Lei Geral em Funções Públicas a 

impossibilidade de celebrar contrato a termo certo para substituição de trabalhador em 

greve e em situação de requalificação (nº 4 do art. 57º da LGTFP), sendo esta última 

situação exclusiva do regime público de emprego, a primeira é comum a ambos os regimes 

por remissão do nº 1 do art. 535º do CT. 

 

1.4.2 - Contrato a termo incerto  
 

Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas as situações em que pode ser efetuado 

contrato a termo incerto são em grande número. O contrato de trabalho em funções 

públicas poderá ser realizado a termo incerto nas situações previstas nas alíneas a) a d), 

e f) a k) do nº 1 do art. 57º da LGTFP, não exclui, no entanto, a opção do empregador pelo 

termo certo (nº 3 do art. 57º da LGTFP). De facto, a opção do termo certo ou incerto cabe 

ao empregador, atendendo à expectativa que tenha do final da atividade contratada 

(Nunes, 2014). 

Somente no caso da al. e) nº 1 do art. 57º da LGTFP, para “assegurar necessidades 

urgentes de funcionamento das entidades públicas”, terá que ser efetuado um contrato de 

trabalho em funções públicas a termo certo e consequentemente fica excluída a 

contratação a termo incerto. 
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1.4.3 - Duração do contrato a termo certo e incerto  
 

O contrato a termo certo dura pelo período acordado e a duração máxima não pode 

exceder três anos incluindo renovações, nem ser renovado mais de duas vezes, exceto lei 

especial (nº 1 do art. 60º da LGTFP).  

O princípio geral presente no artigo determina que a duração do contrato a termo tem em 

consideração o acordo prévio dos contraentes, sem prejuízo da imposição legal de um 

período de vigência máximo e da restrição ao número de vezes que o vínculo temporário 

pode ser renovado (Moura & Arrimar, 2014). Segundo os autores (2014) a contratação a 

termo só pode perdurar enquanto persistir a necessidade justificante, devendo a entidade 

empregadora fixar o termo certo ou incerto, antes da celebração do contrato, adequado à 

necessidade transitória, no entanto, se esta for satisfeita, antecipadamente, o empregador 

deve cumprir o termo afetando o trabalhador a outra função ou tentando cessar o contrato 

pelas formas legais. Neste sentido, Nunes (2014) exemplifica que se o contrato a termo 

certo tiver como motivo justificativo a substituição de trabalhador ausente, por motivo de 

doença que regresse ao serviço antes da data prevista, o contrato a termo do substituto 

não caduca, apenas terminando no fim do período acordado. 

Para a duração do contrato a termo não se invoca limites mínimos ou máximos, com 

exceção da situação prevista na al. e) do nº 1 do art. 57º, para assegurar as necessidades 

urgentes dos empregadores públicos em que a duração não pode ser superior a um ano, 

incluindo renovações (nº 3 do art. 60º da LGTFP). 

Relativamente ao contrato a termo incerto, este vigora durante o tempo que justificou a sua 

celebração, a substituição de trabalhador ou conclusão da tarefa contratada (nº 2 do art. 

60º da LGTFP).  

1.4.4 - Duração específica do contrato a termo certo 
 

Os contratos celebrados com prazo inferior a seis meses para além de conter o motivo que 

o justifica, só podem ser renovados uma vez por período igual ou inferior ao inicialmente 

realizado (nº 1 e nº 2 do art. 62º da LGTFP). 

De salientar que no regime público de emprego, para determinados domínios de trabalho 

existem prazos específicos para a contratação a termo, que ultrapassam os três anos. Nos 

contratos a termo certo para execução de projetos de investigação e desenvolvimento, 

conforme artigo 122º da Lei nº 62/2007 de 10 de setembro, o termo estipulado deve 
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corresponder à duração previsível dos projetos, podendo ser renovados uma única vez, 

mas a duração máxima não pode exceder seis anos. Estes contratos estão sujeitos a um 

regime especial a consagrar no âmbito da carreira de investigação científica e quando a 

duração é superior a três anos, no prazo inicial ou após renovação, estão sujeitos a 

autorização dos membros do Governo pela área das Finanças e Administração Pública e 

da tutela (nº 1 e 2 do artigo 7º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho). 

1.4.5 - Renovação de contratos a termo  
 

O contrato de trabalho a termo certo caduca no final do prazo estipulado, não estando 

sujeito a renovação automática (nº 1 do art. 61º da LGTFP). 

A renovação, expressa, está sujeita a forma escrita e a outras exigências materiais e obriga 

a que o motivo inicial para a celebração se mantenha, persistindo, assim, a necessidade 

que justificou a contratação (nº 2 do art. 61º da LGTFP). 

Portanto, no regime público, na data estipulada no contrato, o vínculo de trabalho caduca, 

(al. a) do art. 291º da LGTFP), exceto ocorra comunicação, trinta dias antes do final do 

prazo, pelo empregador ou trabalhador manifestando vontade de o renovar (nº 1 e nº 2 do 

art. 293º da LGTFP).  

Existindo renovação, nos termos legais, considera-se o contrato, renovado, como único 

contrato (nº 3 do art. 61º da LGTFP). 

1.4.6 - Sucessão dos contratos  
 

Na Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas vigora a proibição de contratos sucessivos 

(nº 1 do art. 59º da LGTFP). A cessação do contrato a termo por motivo não imputável ao 

trabalhador impede nova admissão a termo para o mesmo posto de trabalho antes de 

decorrido um terço da duração do contrato, incluindo renovações. Estão previstas duas 

exceções, a contratação sucessiva é permitida quando se verifique nova ausência do 

trabalhador substituído, caso o contrato tenha sido celebrado por motivo desta ausência, e 

relativamente a acréscimos excecionais de atividade da entidade pública após cessação 

do contrato (nº 2 do art. 59º da LGTFP). 

Esta norma surge no contexto do carácter excecional do contrato a termo e em 

concordância com o princípio da segurança no emprego, presente no art. 53º da CRP, 

tendo como objetivo evitar que os empregadores públicos infrinjam a regra da duração 
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máxima dos contratos a termo (Moura & Arrimar, 2014). Mais referem os autores (2014) 

que, se a causa da cessação se imputar exclusivamente ao trabalhador não vigora a 

proibição da sucessão dos contratos, não vigorando, de igual forma, se após a cessação 

do contrato a termo, a nova contratação para o mesmo posto de trabalho, com o mesmo 

ou outro trabalhador, se realizar por tempo indeterminado. 

1.4.7 - Proibição da conversão de contratos a termo em contratos sem termo 
 

A celebração ou renovação de contratos a termo resolutivo com violação da lei implica a 

nulidade do contrato, gerando responsabilidade civil, disciplinar e financeira dos dirigentes 

máximos dos órgãos ou serviços que os tenham celebrado ou renovado (nº 1 do art. 63º 

da LGTFP). Conforme comenta Paulo & Arrimar (2014), caso a entidade empregadora 

recorra à contratação a termo, fora das situações enunciadas no nº 1 do art. 57º da LGTFP, 

sem a correspondente justificação para o termo, e se a contratação não for antecedida de 

procedimento concursal ou sejam irregulares outras disposições legais, o contrato 

considera-se nulo, recorrendo o dirigente máximo do serviço responsável que tenha 

autorizado a celebração, em responsabilidade civil, disciplinar e financeira. Porém, não 

invalida que durante o tempo de execução o contrato produza efeitos como válido (nº 1 do 

art. 53º da LGTFP) e na circunstância do motivo da invalidade cessar durante a execução 

do vínculo considera-se o contrato convalidado desde o início (art. 55º da LGTFP). 

Adicionalmente, segundo o nº 2 do art. 63º da LGTFP “O contrato a termo resolutivo não 

se converte, em caso algum, em contrato por tempo indeterminado, caducando no termo 

do prazo máximo de duração previsto, incluindo renovações, ou, tratando-se de contrato a 

termo incerto, quando cesse a situação que justificou a sua celebração”. A norma descrita 

consagra a proibição da conversão dos contratos a termo em contratos sem termo, assim, 

se o contrato for válido cessará no final do termo aposto e a constituição de um vínculo por 

tempo indeterminado com o mesmo trabalhador só poderá ocorrer, posteriormente, na 

sequência de um procedimento concursal realizado para esse efeito, nos termos do art. 

33º da LGTFP (Moura & Arrimar, 2014). 

 

1.4.8 - Direitos dos trabalhadores contratados a termo e direito de preferência  
 

O direito a tratamento igual dos trabalhadores contratados encontra-se estipulado no art. 

67º da LGTFP. No entanto, este direito não é um valor absoluto, os trabalhadores, 
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contratados a prazo, apesar de estarem sujeitos ao mesmo sistema de avaliação de 

desempenho dos trabalhadores, com vínculo de nomeação e com contrato de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, não podem beneficiar dos pontos obtidos pelo 

sistema de avaliação para efeitos de alteração de posicionamento remuneratório, uma vez 

que, nos termos do nº 6 do art. 56º da LGTFP, não se encontram abrangidos pelas normas 

relativas a carreiras (Nunes, 2014). Segundo Moura & Arrimar (2014) a norma referida não 

tem justificação, pois os trabalhadores que se encontram transitoriamente na 

Administração Pública não devem estar vinculados aos mesmos deveres e direitos dos 

trabalhadores com vínculo permanente, assim, este artigo deve ser entendido como um 

princípio geral de tratamento igual entre trabalhadores, quando situações concretas não 

justifiquem tratamento diferenciado, todavia, deverá persistir um “princípio de equiparação 

remuneratória” entre trabalhadores com diferentes tipos de vínculo (pp. 280-281). 

Relativamente ao direito de preferência na admissão de trabalhadores contratados que se 

candidatem a procedimento concursal, estipulado no art. 66º da LGTFP, este só atua em 

caso de igualdade de classificação após aplicação dos métodos de seleção. Para além da 

condição referida, o nº 1 do art 66º designa mais três condições cumulativas, 

nomeadamente, o trabalhador contratado a prazo candidata-se a concurso aberto, na 

modalidade de contrato por tempo indeterminado, durante a execução do seu contrato ou 

publicitado até noventa dias após a cessação do mesmo e, por fim, as funções 

desempenhadas pelo trabalhador a prazo serão idênticas aquelas para que se candidata. 

Em caso de violação do direito de preferência cabe ao trabalhador alegá-la e ao 

empregador público a prova do cumprimento do referido direito (nº 3 do art. 66º da LGTFP). 

 

1.5 - Formalidades do contrato a termo no âmbito do Contrato de Trabalho e na Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 

Neste ponto optámos por expor as formalidades dos contratos a termo de ambos os 

regimes, em virtude da semelhança entre ambos. 

O contrato a termo é um documento que observa determinados requisitos formais e 

formalidades, para além dos requisitos essenciais, não se verificando diferenças 

significativas no regime privado e público de emprego.  

Segundo Ramalho (2009), a forma do contrato é classificada como “forma qualificada”, 

enquanto que as exigências de forma, no contrato a termo têm um valor “ad substatiam”, 
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uma vez que as faltas e omissões na forma revertem contra o empregador por meio de 

conversão (p. 185). 

A regra geral sobre a forma dos contratos está enunciada no art. 110º do CT e no art. 40º 

da LGTFP. No regime privado, o contrato de trabalho a termo é um documento escrito do 

qual deve constar a identificação dos contraentes, a atividade contratada e a retribuição, o 

local e o período normal de trabalho, a data de início do trabalho, a indicação do termo 

estipulado e do respetivo motivo justificativo, data da celebração do contrato e, em caso de 

termo certo, a data da cessação (nº 1 do art.141º CT). Idêntica enumeração consta na lei 

pública, acrescentando, porém, a identificação da entidade que autorizou a contratação (nº 

1 e nº 2 do 40º da LGTFP). A indicação da fundamentação do termo e a data de cessação 

do contrato, justifica-se na medida em que sendo o vínculo temporário ambos os 

contraentes devem conhecer a data de cessação por motivos de segurança jurídica (Moura 

& Arrimar, 2014). 

Com referência à “indicação do termo estipulado e do respetivo motivo justificativo”, deverá 

ser mencionado a relação entre a justificação para a celebração do contrato a termo e a 

sua duração (nº 3 do art. 141º CT). Esta norma tem correspondência na lei de trabalho 

pública, referindo-se que deve ser indicado o motivo justificativo do termo estipulado (al. a) 

do nº 1 do art. 58º da LGTFP). Segundo Gomes (2007) tal relação entre o termo estipulado 

e o motivo do contrato deve ser fundamentada para permitir a verificação da necessidade 

temporária da empresa, essa justificação deverá ser efetuada pelo empregador, de modo 

a provar a veracidade dos factos da celebração de contrato a termo. 

De facto, nem todas indicações são obrigatórias, caso seja omissa a data de início do 

contrato considera-se que o mesmo tem início na data da sua celebração (nº 2 do art. 141º 

do CT e o nº 3 do art. 40º da LGTFP). 

No regime privado a omissão de determinadas normas formais converte o contrato a termo 

em termo indeterminado, designadamente, não existência de documento escrito e de 

identificação ou a assinatura do empregador e trabalhador, ou, caso não se encontrem 

referenciados em simultâneo, as datas de celebração do contrato e de início do trabalho, 

e finalmente esteja omisso ou seja insuficiente as referências ao termo e ao motivo 

justificativo do documento, conforme alínea c) do nº 1 do art. 147º do CT. No regime 

público, a lei afasta a possibilidade de conversão, acima referida, de facto, a omissão de 

determinadas formalidades implica a nulidade do contrato nos termos do disposto no nº 1 

do art. 63º da LGTFP. Assim, conclui-se que as exigências formais para a contratação a 
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termo, constantes no emprego privado não têm o mesmo relevo em sede de emprego 

público (Moura & Arrimar, 2014). 

 

1.6 - Análise comparativa do contrato de trabalho entre Código de Trabalho e Lei 

Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 

Neste ponto realizar-se-á uma análise comparativa entre as principais normas do contrato 

de trabalho, no regime privado e público de emprego, salientando-se as características 

comuns e as diferenças mais evidentes. 

Admissibilidade de contrato a termo 

Considerando a admissibilidade do contrato a termo resolutivo, presente no art. 140º do 

CT e os fundamentos para a celebração de contrato de trabalho em funções públicas a 

termo resolutivo, presentes no art. 57º da LGTFP, pode-se concluir que o fundamento de 

substituição de trabalhador e o acréscimo anormal da atividade da empresa ou entidade 

pública estão comtempladas nas leis mencionadas, sem diferenças significativas. Na 

LGTFP está previsto o contrato a termo resolutivo para circunstâncias inexistentes no setor 

privado, como a formação e obtenção de grau académico e título profissional dos 

trabalhadores e os órgãos ou serviços em regime de instalação. 

No entanto, segundo Pires (2018) enquanto que os motivos apresentados no art. 57º da 

LGTFP são taxativos, os presentes no nº 2 do art. 140º são meramente exemplificativos, 

amplificando, deste modo, os motivos para celebração de um contrato a termo no regime 

privado. 

Resumindo o conteúdo dos artigos referidos, o objetivo para a realização de um contrato a 

termo é a execução de uma tarefa não permanente, tanto nas entidades empresarias 

privadas como nas entidades públicas. 

Relativamente ao método de recrutamento para admissão de trabalhadores contratados a 

termo, no regime privado nada se encontra estipulado e na lei pública está definido o 

procedimento concursal (nº 6 do art. 36º da LGTFP). 

Duração dos contratos a termo certo 

Presentemente a duração máxima dos contratos a termo é de dois anos e com limite de 

três renovações no regime privado de emprego (art. 148º e 149º do CT) e de três anos no 

regime público, mas com o limite de duas renovações (art. 60º da LGTFP). Para o caso 
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específico previsto na al. e do nº 1 do art. 57º da LGTFP “assegurar necessidades urgentes 

de funcionamento das entidades empregadoras públicas” o contrato não pode ter duração 

superior a um ano incluindo renovações (nº 3 do art. 60º da LGTFP). 

No regime privado de emprego o prazo de duração dos contratos a termo é inferior ao setor 

público, facto que veio a ser acentuado com a entrada em vigor da Lei nº 93/2019 de 4 de 

setembro, a partir de 1 de outubro de 2019. Conforme determina o 11º da referida lei, o 

prazo máximo de dois anos aplica-se a contratos celebrados após 1 de outubro, para 

aqueles celebrados anteriormente a duração máxima prevista é de três anos, conforme 

redação anterior do art. 148º do CT. 

Salienta-se ainda que para determinados domínios do regime laboral público, como 

projetos de investigação e desenvolvimento a que se refere o art. 122º da Lei nº 62/2007, 

de 10 de setembro, o contrato a termo certo pode ter duração superior a três anos, não 

podendo, no entanto, exceder seis anos (nº 1 do art. 7º da Lei nº 35/2014, de 20 de junho).  

Relativamente a contratos a termo com duração inferior a seis meses, no regime privado 

estão delimitadas as circunstâncias em que o mesmo pode ser realizado, situações 

descritas nas alíneas a) a g) do nº 2 do art. 140º, estando definido que a duração não pode 

ser inferior ao tempo previsto para a tarefa a executar (nº 2 do art. 148º do CT). Na lei do 

regime público não são especificados motivos concretos para a realização deste tipo de 

contrato, sendo indicado que o termo deve corresponder à duração previsível da tarefa, 

podendo, no entanto, ao contrário do que acontece no CT, ser renovados por período igual 

ou inferior ao inicialmente contratado (nº 1 e 2 do art. 62º da LGTFP). Consideramos que 

esta renovação poderá ser um fator de maior instabilidade para o trabalhador do setor 

público, uma vez que o mesmo poderá ter um vínculo ainda mais precário e excecional 

como é a contratação por prazo inferior a seis meses, permanecendo nesta modalidade 

pelo período máximo de um ano. 

De outro modo, no regime privado a lei concede uma proteção ao trabalhador, inexistente 

no setor público, caso o contrato por prazo inferior a seis meses seja realizado fora das 

situações previstas nas alíneas a) a g) do nº 2 do art. 140º, considera-se o mesmo 

celebrado pelo prazo de seis meses, desde que corresponda às necessidades da empresa. 

Contratos a termo incerto e respetiva duração 

No Código de Trabalho, o contrato a termo incerto pode ocorrer em todas as situações 

previstas no nº 2 do art. 140º do CT, com exceção da referida na al. d) “substituição de 
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trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial por período 

indeterminado” em que é obrigatório o termo certo (nº 3 do art. 140º do CT).  

Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas existe a opção do empregador pelo termo 

certo ou incerto, nas situações previstas nas alíneas a) a d) e alíneas f) a k) do nº 1 do art. 

57º da LGTFP. Estando definido apenas uma situação em que é obrigatório celebrar um 

contrato a termo certo, ficando excluído o termo incerto, circunstância referida na al. e) do 

nº 1 do art. 57º da LGTFP, para “assegurar necessidades urgentes de funcionamento das 

entidades públicas”. 

No Código de Trabalho, a duração máxima dos contratos a termo incerto é de quatro anos 

(nº 5 do art. 148º do CT, redação da Lei nº 93/2019 de 4 de setembro). Salienta-se que 

para contratos celebrados antes de 1 de outubro, o prazo da duração máxima dos contratos 

a termo incerto era de seis anos. 

Ao contrário na LGTFP, não se encontra definido uma duração máxima dos contratos a 

termo incerto, sendo essa duração o tempo necessário para a substituição do trabalhador 

ou para a conclusão da tarefa que justificou a contratação (nº 2 do art. 60º da LGTFP). 

Assim, no regime público, a duração dos contratos a termo incerto pode superar a duração 

máxima prevista para o regime privado. 

Renovações de contratos a termo 

Para as renovações existem limites diferentes para o número máximo permitido, três no 

CT e duas na LGTFP, processando-se de modo diferente em ambos os regimes. No regime 

privado as renovações dos contratos a termo poderão ser tácitas ou expressas (nº 2 do art. 

149º do CT) e no regime público de emprego só é admitido a renovação expressa do 

contrato (nº 1 e nº 2 do art. 61º da LGTFP.)  

A caducidade do contrato ou não renovação materializa-se ainda pela proibição dos 

contratos a termo se converterem em contratos por tempo indeterminado (nº 2 do art. 63º 

da LGTFP). 

Pires (2006) comentou, (referindo-se ao preceito correspondente no RCTFP nº 2 do art. 

92º) que a norma beneficia, indiretamente, os empregadores públicos, uma vez que 

inexistindo comunicação para fazer caducar o contrato, este cessa por verificação do 

termo, não sendo concedida qualquer indemnização aos trabalhadores.  
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Conforme ocorre no Código de Trabalho, também na LGTFP os contratos objeto de 

renovação são considerados um único contrato (nº 4 do art. 149º do CT e nº 3 do art. 61º 

da LGTFP). 

Contratos sucessivos 

Em ambos os regimes se impôs restrições à contratação sucessiva por facto não imputável 

ao trabalhador (nº 1 do art. 143º do CT e nº 1 do art. 59º da LGTFP), fazendo-se menção 

ao mesmo prazo em ambos, a nova admissão do trabalhador para o mesmo posto de 

trabalho não é permitida antes de decorrido um período de tempo equivalente a “um terço 

da duração do contrato, incluindo renovações”. 

Conclui-se que no Código de Trabalho, a proibição de contratos sucessivos é mais 

abrangente em relação à LGTFP, uma vez que impede, igualmente, de forma sucessiva, 

contratos temporários, ou ainda para prestação de serviços com o mesmo objeto, não só 

com o mesmo empregador, mas com sociedades que tenha relações de domínio ou grupo 

com este, ou mantenha estruturas organizativas comuns. Enquanto que da leitura do nº 1 

do art. 59º da LGTFP, se compreende que a nova admissão do trabalhador contratado a 

termo, apenas está impossibilitada para o vínculo de contrato a termo e para o mesmo 

posto de trabalho, podendo o trabalhador iniciar outro tipo de vínculo na Administração 

Pública. 

Direito de preferência 

O Código de Trabalho estabelece que, no âmbito de recrutamento externo, em igualdade 

de condições e até trinta dias após a cessação do contrato, existe direito de preferência 

dos trabalhadores contratados, para exercício de funções idênticas e para celebração de 

vínculo sem termo (nº 1 do art. 145º CT). 

Na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, o direito de preferência previsto impõe 

condições, em maior número, ao trabalhador anteriormente contratado. Neste regime, o 

direito em causa tem obrigatoriamente de respeitar os princípios constitucionais do direito 

de acesso à função pública, por norma, por via de concurso (art. 47º CRP), assim como, a 

norma presente no art. 33º da LGTFP, na qual se determina que a formação do vínculo de 

trabalho se efetua por procedimento concursal. Deste modo, o art. 66º da LGTFP estipula 

o direito de preferência para trabalhadores contratados em caso de “igualdade de 

classificações” enquanto que no CT é referido em “igualdade de condições”. Verifica-se, 

de outro modo, que na LGTFP o prazo máximo para eventual exercício deste direito é 
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superior ao CT, nomeadamente noventa e trinta dias após a cessação do contrato, 

respetivamente. 

Relação entre contrato a termo e instrumentos de regulamentação coletiva de 

trabalho 

Os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho são uma fonte específica de 

direito de trabalho e segundo o art. 1º do CT o contrato de trabalho está sujeito, em 

especial, aos IRCT e aos usos laborais que não contrariem o princípio da boa-fé. As normas 

reguladoras do contrato de trabalho podem ser afastadas por IRCT, exceto quando delas 

resultar o contrário (nº 1 do art. 3º do CT).  

A Lei nº 93/2019, de 4 de setembro que procedeu à décima quinta alteração do Código de 

Trabalho veio alterar substancialmente a redação do art.º 139º do CT. 

De facto, a partir de 1 de outubro de 2019, o regime do contrato a termo não pode ser 

afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, com exceção do disposto 

no nº 2 do art. 140º e do art. 145º do CT.  As normas que podem ser afastadas por IRCT 

referem-se à definição de “necessidade temporária da empresa” para efeitos de 

admissibilidade de contrato a termo e à preferência na admissão de trabalhadores 

anteriormente contratados. 

Até à entrada em vigor da referida lei, verificava-se uma disparidade entre o regime público 

e privado de trabalho, uma vez que neste último, o regime do contrato a termo podia ser 

afastado por IRCT.  

Na lei de trabalho pública, o regime de contrato de trabalho em funções públicas a termo 

resolutivo não pode ser afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 

(nº 3 do art. 56º da LGTFP), podendo verificar-se no conteúdo dos IRCT, presente no art. 

355º da LGTFP, que estes instrumentos não podem dispor sobre matérias relativas ao 

contrato a termo (a contrário). 

Referindo-se a esta norma do CT, na redação em vigor até setembro do corrente ano, 

Gomes (2007), aludiu que tendo sido concedido poder legislativo aos IRCT de dispor sobre 

uma vasta amplitude de matérias relativamente aos contratos a termo, esse facto 

contrariava o alcance da Diretiva 1999/70/CE, e consequentemente comprometia o nível 

de proteção dos trabalhadores contratados a prazo. 
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Conclui-se que a alteração ao CT da norma referida, aproximou os regimes públicos e 

privados de emprego e conferiu proteção legal aos trabalhadores do regime privado o que 

não se verificava até essa data. 

Conversão dos contratos a termo em contratos sem termo 

A conversão dos contratos a termo em contratos sem termo é seguramente a diferença 

mais controversa entre o regime privado e público de emprego, uma vez que cada um dos 

códigos determina normas opostas, não existindo unanimidade na literatura e na 

jurisprudência quanto à adequação destas aos princípios constitucionais. 

Enquanto que no regime púbico, proíbe-se a conversão dos contratos a termo resolutivo 

em contratos por tempo indeterminado e prevê-se a responsabilidade civil, disciplinar e 

financeira dos dirigentes que violem a norma (art. 63º da LGTFP), o CT instituí as 

circunstâncias em que o contrato a termo se converte em contrato sem termo (nº 2 do art. 

147º do CT). 

Para além da lei do regime privado e público apontar em sentidos opostos, as divergências 

em torno desta matéria são extensas. Vicente (2014), analisou diversos Acórdãos dos 

tribunais superiores e do Tribunal Constitucional e concluiu que os mesmos decidem em 

sentidos distintos. A argumentação da autora (2014) para cada “corrente jurisdicional”, 

assim como as decisões dos referidos tribunais apresentam-se de seguida: 

a) - Acórdãos que proferiram decisões que proíbem a conversão dos contratos a termo 

em funções públicas, em contratos sem termo, em consonância com a Diretiva 

1999/70/CE de 28 de junho de 1999; 

b) - Outros acórdãos que proferiram decisões que defendem a conversão do contrato 

a termo, em contrato de duração indeterminada, e deste modo, sustentam a 

aplicação da norma do regime privado no emprego público; 

Segundo a autora, na primeira “corrente jurisdicional” é referido que a transposição da 

Diretiva não foi efetuada, de modo expresso, com relação à contratação a termo por pessoa 

coletiva pública, e o facto do nº 1 do art. 63º da LGTFP prever a responsabilidade civil, 

disciplinar e financeira dos dirigentes que celebrem ou renovem contratos violando a lei, 

promove o fim pretendido pela Diretiva, proibição da contratação sucessiva. Mais é 

assumido nesta “corrente jurisdicional” que a conversão referida, violaria a Constituição, 

nomeadamente o nº 2 do art. 47º da CRP, que assegura o aceso de todos os cidadãos à 

função pública, em igualdade de circunstâncias e, por norma, por via de concurso. 

Salientando-se a impossibilidade de dar primazia ao direito comunitário em detrimento de 
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princípios constitucionais consagrados, particularmente, o nº 4 do art. 8º da CRP que 

designa que as disposições das Diretivas deverão ser aplicadas na ordem jurídica interna 

com respeito pelos princípios fundamentais do Estado de direito democrático, o nº 1 do art. 

277º da CRP que garante a inconstitucionalidade das normas que infrinjam a Lei 

Fundamental e os princípios nela consignados, conjugado com o art. 204º da CRP que 

assegura a proibição dos tribunais de aplicarem normas que infrinjam a Constituição. 

A autora (2014) comenta que na “corrente jurisdicional” do segundo grupo de decisões é 

defendido que os contratos a termo, celebrados por pessoas coletivas públicas devem ser 

convertidos em contratos por tempo indeterminado, assim como sucede no direito de 

trabalho privado, optando os tribunais, neste caso, por não aplicar o art. 63º da LGTFP. 

Esta última jurisprudência sustenta que a Diretiva 1999/70/CE de 28 de junho de 1999, não 

foi transposta para o contrato de trabalho celebrado com pessoas coletivas públicas, não 

tendo a legislação nacional meios para evitar a contratação sucessiva e não constituindo 

a responsabilidade prevista no nº 1 do art. 63º da LGTFP, um meio eficaz para impedir a 

sucessão dos contratos. Por outro lado, o princípio constitucional presente no art. 53º da 

CRP, que garante a segurança no emprego, impõe a conversão do contrato a termo em 

contrato de duração indeterminada. 

Para Vicente (2014), a questão fundamental, que prevalece perante a argumentação da 

transposição do direito comunitário para o direito nacional, é avaliar se a conversão dos 

contratos a termo em contratos de duração indeterminada ofende princípios 

constitucionais. Defendendo que, enquanto a conversão poderá pôr em causa o princípio 

constitucional da igualdade de acesso à função pública (art. 47º da CRP), a solução oposta, 

nomeadamente a proibição da conversão, poderá ofender o princípio da segurança no 

emprego (art. 53º da CRP), concluindo que a questão se coloca entre um confronto de dois 

direitos constitucionais.  

Sobre esta matéria pronunciaram-se outros autores inclusive sobre a legislação de trabalho 

anterior à LGTFP onde vigorava semelhante proibição. 

Referindo-se ao regime anterior, Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

(nº 2 e nº 3 do art. 92º do RCTFP), Marecos (2008) manifestando-se a favor da proibição 

no setor público, argumenta que inexistindo esta regra o acesso à Administração Pública 

seria, primordialmente, por contrato a termo e a decisão de converter o contrato a termo 

certo em termo indeterminado ficaria ao critério “subjetivo” do dirigente do serviço e dos 

seus interesses pessoais. Enquanto que Fernandes (2013), refere que a norma da 

proibição existente no setor público não constitui uma regra inderrogável e segundo a 
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Diretiva n.º 199/70/CE recaí sobre os tribunais nacionais a tarefa de fiscalizar a adequação 

dos meios aos fins prosseguidos pela Diretiva, podendo estes aplicar a sanção de 

requalificação do contrato a termo se não reconhecerem medidas internas adequadas que 

se destinem a impedir a contratação sucessiva abusiva. 

Para Antunes (2010) a proibição da conversão dos contratos a termo em contrato sem 

termo no regime público viola preceitos constitucionais, nomeadamente o princípio da 

igualdade, pois impede os trabalhadores da Administração Pública de usufruírem da 

segurança no emprego de igual modo a aqueles que laboram no regime privado (conforme 

artigos 13º, “princípio da igualdade” e art. 53º, “segurança no emprego”, da CRP). 

Pires (2006) afirma que o preceito referido viola os princípios constitucionais da “boa fé, da 

igualdade e segurança no emprego” (p. 215). No mesmo sentido, Machado (2009) defende 

que o princípio da igualdade de acesso à função pública não deverá sobrepor-se ao 

princípio da igualdade entre trabalhadores do setor público e privado e ao princípio da 

segurança no emprego. 

Moura (2004) advoga que a proibição dos contratos a termo se converterem em contrato 

por tempo indeterminado (prevista no art. 10º da Lei nº 23/2004) e a consequente violação 

da norma determinar a nulidade do vínculo é uma solução desadequada. Defende o autor 

(2004) que, tendo em conta que a Administração que cometeu a ilegalidade fica incólume, 

sancionando, em teoria, o dirigente responsável pela infração e fazendo recair sobre o 

trabalhador que tem o seu contrato anulado, as consequências nefastas de uma ilicitude 

para a qual nada contribuiu. 

Deste modo, concluiu-se, que perante as diferenças existentes na legislação no setor 

público e privado relativos à conversão do contrato a termo em contrato de duração 

indeterminada, existem argumentos divergentes para ambas as soluções. 
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Capítulo 2 - Extinção do vínculo de trabalho 
 

2.1 - Enquadramento do tema da extinção do vínculo de trabalho 
 

A cessação do vínculo laboral pode ocorrer por vontade de ambas as partes, trabalhador 

e empregador. O termo “despedimento” é tradicionalmente utilizado “(…) para designar a 

cessação do contrato de trabalho por decisão uniliteral do empregador (...)” (Gomes, 2007, 

p. 944).  

O regime do despedimento assume grande relevância na regulamentação da relação 

laboral e no direito do trabalho. Contudo, é assinalada uma relação direta entre contrato de 

trabalho e despedimento. De facto, em regimes jurídicos menos limitativos em matéria de 

despedimento, o contrato de trabalho é celebrado para fazer face, efetivamente, a 

necessidades temporárias da empresa, enquanto que em sistemas jurídicos restritivos, 

como é o caso do português, encontrando-se os empregadores limitados quanto ao recurso 

da figura do despedimento, a utilização do contrato a termo funciona, na prática, como 

forma de contornar as condicionantes legais impostas à cessação do vínculo (Ramalho, 

2009). 

No regime do despedimento sublinha-se “a pedra angular do nosso sistema”, o princípio 

constitucional da segurança no emprego presente no art. 53º da CRP (Gomes, 2007, p. 

944), segundo o qual: “É garantida aos trabalhadores a segurança no emprego, sendo 

proibidos os despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos”. 

Xavier (2011) afirma que com este preceito presente na Lei Fundamental, “(…) a 

Constituição pretendeu aqui para além de certas motivações especialmente abusivas, 

eliminar o sistema de despedimento arbitrário sem qualquer motivo justificativo (…)” p. 

729). 

Conforme refere Ramalho (2009), o princípio da segurança no emprego detém um 

conteúdo positivo, garantia da segurança no emprego e um conteúdo negativo, proibição 

dos despedimentos sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos e 

consubstancia-se em três aspetos essenciais nomeadamente: 

- Imposição de fundamento para o despedimento;  

- Obrigatoriedade de um processo para a efetivação da cessação do vínculo por 

despedimento; 
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- Previsão legal de impugnação do despedimento ilícito e consequências da impugnação; 

Mais refere a autora (2009) que a proteção que a lei confere ao trabalhador, sendo um dos 

aspetos mais relevantes da tutela laboral se justifica por motivos económicos da esfera do 

trabalhador, uma vez que este depende dos rendimentos do trabalho para a sua 

subsistência; por motivos económicos, gerais e de paz social, a instabilidade no posto de 

trabalho põe em causa a paz social; e ainda por motivos jurídicos, o trabalhador possui 

uma posição de “debilidade negocial” enquanto que o empregador ocupa uma posição de 

domínio dos poderes laborais não precisando de proteção da lei (p. 852). 

A justa causa consiste na proibição do despedimento ocorrer de forma arbitrária por 

vontade do empregador. Pode ser classificada como subjetiva, relativa a comportamentos 

imputáveis ao trabalhador, nomeadamente disciplinares, e objetiva, relacionada com 

motivos independentes do comportamento daquele, designadamente, a gestão da 

empresa, a conjuntura económica e a inadaptação superveniente do trabalhador no 

exercício de funções, em concreto, o despedimento por extinção do posto de trabalho, 

despedimento coletivo e por inadaptação (Gomes, 2007). 

De facto, no despedimento coexistem interesses que podem ser opostos, do empregador, 

do trabalhador e do meio económico e social em que se inserem.  

Adicionalmente, conjugado com o princípio da segurança no emprego há a considerar o 

princípio da liberdade de desvinculação, que se justifica pela liberdade dos contraentes, de 

colocarem fim ao vínculo laboral se assim decorrer da sua vontade, atendendo-se, ainda, 

à livre iniciativa económica das entidades empregadoras e à autonomia de gestão que esta 

deve possuir de cessar contratos dispensáveis para a empresa. Conforme refere Xavier 

(1993), se um contrato de trabalho tem inerente a noção de carácter permanente, porque 

se destina a suprir necessidades permanentes dos contraentes, também terá a noção de 

desvinculação, como garante da liberdade pessoal do trabalhador e dos poderes de 

disposição que a entidade patronal tem quanto à gestão da empresa. Segundo o autor 

(1993), o “princípio da liberdade de desvinculação”, dos contraentes, deverá ser conjugado 

com o “princípio da estabilidade no emprego”, que sendo utilizado de modo absoluto 

conduziria a “situações de perpetuidade indesejável” para ambas as partes (pp. 448-449). 

No mesmo sentido, Ramalho (2009) refere que o valor da estabilidade no emprego se deve 

compatibilizar com o valor do próprio emprego e da sua manutenção, que se consubstancia 

no princípio constitucional da livre iniciativa económica (conforme o nº 1 do art. 61º e art. 

80º da CRP), sendo da conjugação destes dois princípios que se prossegue outro objetivo 

constitucional do “pleno emprego” (p. 855). 
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Nos pontos seguintes referem-se todas as modalidades de cessação do contrato de 

trabalho, incluindo, obviamente, aquelas que ocorrem por iniciativa do empregador. 

 

2.2 - Modalidades de cessação de contrato de trabalho no âmbito do Código de 

Trabalho 
 

O artigo 340.º do CT estipula as modalidades de cessação do contrato de trabalho, para 

além de outras legalmente previstas:  

- Caducidade, art. 343º a 348º do CT;  

- Revogação, art. 349º e 350º do CT;  

- Despedimento por facto imputável ao trabalhador, art. 351º a 358º do CT;  

- Despedimento coletivo, art. 359º a 366º do CT;  

- Despedimento por extinção de posto de trabalho, art. 367º a 372º do CT;  

- Despedimento por inadaptação, art. 373º a 380º do CT; 

- Resolução pelo trabalhador, art. 394º a 399º do CT;  

- Denúncia pelo trabalhador, art. 400º a 403º do CT; 

 

2.2.1 - Caducidade 
 

As causas de caducidade do contrato de trabalho são originadas pelo termo do contrato, 

por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva do trabalhador prestar o trabalho 

ou do empregador o receber ou com a reforma do trabalhador (alíneas a) a c) do art. 343º 

do CT). A morte de empregador em nome individual faz caducar o contrato de trabalho na 

data do encerramento da empresa, salvo continuação da atividade por parte dos 

sucessores o (nº 1 do art. 346º do CT). Por último, o encerramento total e definitivo de 

empresa determina a caducidade do contrato de trabalho (nº 3 do art. 346º CT). 

A caducidade por verificação do termo confere ao trabalhador o direito a receber uma 

compensação, exceto se a cessação decorrer da declaração do trabalhador, calculada 

conforme art. 366º do CT (nº 2 do art. 344º do CT, na redação da Lei nº 93/2019 de 4 de 
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setembro). A redação anterior do CT, apenas conferia ao trabalhador direito a uma 

compensação se a caducidade do contrato resultasse da iniciativa do empregador. 

No caso de contrato a termo incerto, o contrato caduca quando, prevendo-se a ocorrência 

do termo, o empregador comunique a cessação do mesmo ao trabalhador, com a 

antecedência mínima de sete, trinta ou sessenta dias, conforme o vínculo tenha durado até 

seis meses, de seis meses a dois anos ou por período superior (nº 1 do art. 345º do CT). 

Se o contrato a termo incerto resultar de acréscimo excecional e ocasional da atividade da 

empresa, previsto nas alíneas e) ou h) do n.º 2 do artigo 140.º do CT, que resulte na 

contratação de diversos trabalhadores, a comunicação do empregador deve ocorrer a partir 

da verificação da diminuição gradual da respetiva ocupação, em consequência da normal 

redução da atividade, tarefa ou obra para que foram contratados (nº 2 do art. 345º do CT).  

A caducidade do contrato de trabalho a termo incerto confere ao trabalhador o direito a 

uma compensação, calculada nos termos do nº 4 do art. 345º e 366º do CT e inexistindo 

aviso prévio, esse facto, confere-lhe o direito a receber o pagamento da remuneração 

correspondente ao aviso prévio (nº 3 e nº 4 do art. 345º do CT). 

2.2.2 - Revogação 
 

A revogação do contrato de trabalho pode ser efetuada entre empregador e trabalhador, 

consistindo num acordo escrito assinado por ambas as partes para cessar o contrato de 

trabalho, devendo conter como menções obrigatórias a data da celebração do acordo, o 

início da produção de efeitos e o prazo legal para fazer cessar o acordo (nº 1 a 4 do art. 

349º do CT). Gomes (2007) define este conceito como “(…) um acordo de sinal contrário 

ao acordo das partes que se traduziu na celebração do contrato de trabalho” e refere que 

o facto do contrato de revogação assumir, obrigatoriamente, a forma escrita, é um dos 

meios de reforço da posição do trabalhador, que regra geral, se encontra numa situação 

de vulnerabilidade perante o empregador (pp. 940-941). 

Se no acordo estiver previsto uma compensação pecuniária para o trabalhador, presume-

se que esta incluiu os créditos vincendos à data da cessação do contrato ou exigíveis (nº 

5 do art. 349º do CT). Conforme refere Gomes (2007) trata-se de uma “(…) presunção 

relativa ou ilidível” em consonância com o nº 2 do art. 350º do Código Civil que dispõe que 

as presunções são, por norma, relativas (p. 942). 

A cessação do acordo de revogação consiste em cancelar a revogação do contrato, 

anteriormente celebrado, continuando o vínculo a produzir efeitos (art. 350º do CT). Os 
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acordos de revogação datados e cujas assinaturas tenham sido objeto de reconhecimento 

notarial não poderão ser objeto de cancelamento (nº 4 do art. 350º do CT). Caso não se 

verifique o requisito anterior, o acordo de cessação da revogação é realizado nos termos 

dos n.os 1 a 3 do art..os 350º do CT. Assim, o trabalhador comunica através de um 

documento escrito dirigido ao empregador, realizado até ao sétimo dia seguinte à data da 

celebração da revogação, o intuito de cessar aquela, efetuada nos termos do art. 349º do 

CT. A cessação só é eficaz se, em simultâneo, o trabalhador entregar ou colocar à 

disposição do empregador a totalidade das compensações pecuniárias recebidas (nº 3 do 

art. 350º do CT). 

2.2.3 - Despedimento por facto imputável ao trabalhador 
 

O despedimento por facto imputável ao trabalhador é a primeira modalidade de 

despedimento por iniciativa do empregador, designada no art. 351º do CT, segundo o nº 1 

“constitui justa causa de despedimento o comportamento culposo do trabalhador que, pela 

sua gravidade e consequências, torne imediata e praticamente impossível a subsistência 

da relação de trabalho”.  

Consiste num despedimento proveniente de uma justa causa subjetiva, na sequência de 

um comportamento ilícito e culposo do trabalhador e que devido à sua gravidade, é 

aplicada a sanção disciplinar mais gravosa, porque o empregador considera que outra não 

resolveria o problema da indisciplina (Gomes, 2007).   

O despedimento, indicado no art. 351º do CT, decorre do incumprimento culposo dos 

deveres do trabalhador e o meio legal do empregador reagir a esse incumprimento é 

através da sanção disciplinar, mais grave, prevista na al. f) do nº 1 do art. 328º do CT, 

despedimento sem indemnização ou compensação. Assim, parte das normas que 

constituem este despedimento inserem-se na secção do “poder disciplinar”, na qual 

constam todas as sanções disciplinares aplicáveis no regime privado (art. 328º a 332º do 

CT). 

Encontram-se descritos no nº 2 do art. 351º do CT, alguns comportamentos suscetíveis de 

constituírem justa causa para o despedimento:  

- Desobediência ilegítima a ordens dadas por superiores hierárquicos, al. a);  

- Violação de direitos e garantias dos trabalhadores da empresa, al. b);  

- Provocação reiterada de conflitos com trabalhadores da empresa, al. c); 
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- Desinteresse repetido pelo cumprimento, com a diligência necessária, de obrigações 

inerentes ao exercício do cargo ou posto de trabalho a que está afeto, al. d); 

- Lesão de interesses patrimoniais sérios da empresa, al. e);  

- Falsas declarações sobre justificação de faltas, al. f) e violação do dever de assiduidade, 

nomeadamente cinco faltas seguidas ou dez interpoladas num ano civil, al. g); 

- Incumprimento culposo das regras de segurança e saúde no trabalho, al. h);   

- Prática na empresa de violência física, injúrias ou ofensa e crime de sequestro, sobre 

outros trabalhadores, empregadores ou outros elementos, al. i) e al. j); 

- Incumprimento ou oposição ao cumprimento de decisão judicial ou administrativa, al.  l);  

- Reduções anormais de produtividade, al. m); 

Os comportamentos descritos no nº 2 do art. 351º do CT são situações exemplificativas, 

atendendo a que a noção de justa causa deve ser sempre avaliada no âmbito do critério 

geral referido no n.º 1 do art. 351.º do CT (Cordeiro, 1994). 

Conforme refere Cordeiro (1994), o conceito de “justa causa” apresenta-se como 

indeterminado não facultando uma ideia precisa quanto ao seu conteúdo, tendo o efeito de 

“(…) remeter o interprete para casuísmos” (p. 819).  

Por sua vez, Xavier (1993), defende que a noção de justa causa, advém de outros domínios 

legais e na lei laboral utiliza conceitos indeterminados como “(…) comportamento grave do 

trabalhador imputável a título de culpa (…)”, tendo como consequência outro conceito 

indeterminado, “(…) impossibilidade de subsistência da relação de trabalho” (p. 492).  

O autor (1993) identifica o núcleo essencial do conceito de justa causa, “(…) a verdadeira 

pedra de toque do sistema”, a origem deste despedimento consiste no fator que torna “(…) 

imediata e praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho” (p. 491). Para o 

empregador, deparando-se com a situação referida, a cessação do vínculo torna-se 

juridicamente impreterível, sendo imprescindível que a proteção que a lei confere à 

situação de debilidade contratual do trabalhador não obste à desvinculação (Xavier,1993). 

Para apreciação da justa causa deverá considerar-se fatores como o quadro de gestão da 

empresa (relacionado com o princípio da coerência no tratamento disciplinar na 

organização e o critério da razoabilidade), o grau de lesão dos interesses do empregador, 

o caráter das relações entre as partes ou entre o trabalhador e os seus companheiros e as 

demais circunstâncias que no caso sejam relevantes (nº 3 do art. 351º do CT). 
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Relativamente à noção da ilicitude subjacente à conduta do trabalhador, esta deve ser 

avaliada na perspetiva dos deveres laborais que são envolvidos pelo comportamento ilícito 

do mesmo, não revelando para esta questão, condutas inapropriadas, mas legais que não 

afetem a capacidade de trabalho, não podendo o trabalhador ser despedido por esse 

comportamento (Ramalho, 2009). Portanto, o despedimento só pode ocorrer se a conduta 

privada do trabalhador tiver como consequência uma diminuição da sua capacidade para 

o trabalho ou quebra do elo de lealdade e confiança que as partes estão obrigadas, 

contratualmente, sendo necessário efetuar um juízo de valor para determinar a gravidade 

do comportamento (Ramalho, 2009).  

De forma a diminuir a subjetividade do julgamento do “comportamento culposo do 

trabalhador” e da consequente discricionariedade na aplicação de sanções disciplinares, 

muitos instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho enumeram diversas 

circunstâncias atenuantes e agravantes das infrações, bem como causas excludentes da 

culpabilidade e de justificação da responsabilidade disciplinar (Ramalho, 2009). 

A verificação da justa causa com vista ao despedimento está sujeita a procedimento prévio 

de âmbito disciplinar.  

O procedimento de despedimento está dividido em três fases: 

i - Fase de acusação (art. 352º a 354º do CT); 

 O inquérito prévio apenas será efetuado caso seja necessário para fundamentar a nota de 

culpa (nº 2 do art. 329º e 352º do CT). 

A nota de culpa consiste numa descrição circunstanciada dos factos imputados ao 

trabalhador (nº 1 do art. 353º do CT). 

Após a notificação da nota de culpa o empregador poderá suspender preventivamente o 

trabalhador, cuja presença se mostre inconveniente na empresa, mantendo este o direito 

à retribuição (art. 354º do CT). 

ii - Fase de defesa e instrução (art. 355º e 356º do CT); 

O trabalhador dispõe de dez dias para consultar o processo e responder à nota de culpa 

(nº 1 do art. 355º do CT). Esta fase é essencial para respeitar o princípio do contraditório 

segundo o qual a sanção disciplinar não pode ser aplicada sem audiência prévia do 

trabalhador (nº 6 do art. 329º do CT). 
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A instrução consiste na realização, por parte do empregador, de diligências probatórias 

requeridas na resposta à nota de culpa (art. 356º do CT). 

iii - Fase de apreciação e decisão (art. 357º do CT); 

Nesta fase, o empregador procede, no prazo de trinta dias, à decisão do despedimento por 

facto imputável ao trabalhador. 

Se o procedimento acima descrito não for realizado, o despedimento é considerado ilícito 

e inválido, conforme alínea c) do art. 381º e nº 2 do art. 382º do CT, respetivamente.  

2.2.4 - Despedimento coletivo 
 

O despedimento coletivo constitui uma modalidade de despedimento por iniciativa do 

empregador cujos motivos invocados, por este, revestem carácter objetivo. 

A noção de despedimento coletivo encontra-se descrita no nº 1 do art. 359º do CT: 

“Considera-se despedimento coletivo a cessação de contratos de trabalho promovida pelo 

empregador e operada simultânea ou sucessivamente no período de três meses, 

abrangendo, pelo menos, dois ou cinco trabalhadores, conforme se trate, respetivamente, 

de microempresa ou de pequena empresa, por um lado, ou de média ou grande empresa, 

por outro, sempre que aquela ocorrência se fundamente em encerramento de uma ou 

várias secções ou estrutura equivalente ou redução do número de trabalhadores 

determinada por motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos”. 

Atendendo ao princípio constitucional da segurança no emprego, a lei preocupa-se em 

conter a modalidade do despedimento coletivo em termos substanciais e formais, 

nomeadamente, garantindo aos trabalhadores a devida compensação, no entanto, este 

princípio não deve interferir com a possibilidade de o empregador cessar vínculo por 

motivos objetivos inerentes à gestão da empresa (Ramalho, 2009). 

Lopes (2016, p. 114) salienta que esta modalidade de cessação de trabalho “(…) integra 

três elementos principais: um quantitativo relativo ao número dos trabalhadores, outro 

qualitativo, relativo aos motivos do despedimento e um temporal referente ao momento da 

cessação dos contratos”. 

Relativamente ao requisito quantitativo, Ramalho (2009) indica que o cômputo de 

trabalhadores se refere à empresa na sua totalidade, apesar do despedimento coletivo 

poder vir a ser aplicado a uma secção ou a um estabelecimento da empresa. No entanto, 

Lopes (2016) menciona que no decurso do procedimento, o fator quantitativo pode vir a 
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ser afastado, caso sejam encontradas outras soluções para resolver a questão que motivou 

o despedimento coletivo, nomeadamente, suspensão dos contratos, redução do período 

normal de trabalho, reconversão ou reclassificação profissional, reforma antecipada ou pré-

reforma (previstos no nº 1 do art. 361º CT). O requisito temporal que determina que o 

despedimento coletivo seja realizado “simultânea ou sucessivamente no período de três 

meses”, destina-se a evitar que, recorrendo a esta modalidade de cessação e aos inerentes 

motivos justificativos, “(…) o empregador proceda a sucessivos despedimentos individuais 

com outra justificação” (Ramalho, 2009, p. 966). Todavia, o preceito que exige maior 

ponderação reside na configuração e objetivo do próprio despedimento, ou seja, no 

encerramento de uma empresa, secção ou estabelecimento por motivos de mercado, 

tecnológicos ou estruturais (Ramalho, 2009). 

Assim, enumeram-se as definições de motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos (nº 

2 do art. 359º): 

a) “Motivos de mercado – redução da atividade da empresa provocada pela diminuição 

previsível da procura de bens ou serviços ou impossibilidade superveniente, prática ou 

legal, de colocar esses bens ou serviços no mercado;  

b) Motivos estruturais – desequilíbrio económico-financeiro, mudança de atividade, 

reestruturação da organização produtiva ou substituição de produtos dominantes;  

c) Motivos tecnológicos – alteração nas técnicas ou processos de fabrico, automatização 

de instrumentos de produção, de controlo ou de movimentação de cargas, bem como 

informatização de serviços ou automatização de meios de comunicação”. 

Adicionalmente, refere-se que Código de Trabalho transpôs para a legislação nacional a 

Diretiva 98/59/CE do Conselho de 20 de julho de 1998 que visava proteger os 

trabalhadores em caso de despedimentos coletivos e harmonizar a legislação dos diversos 

Estados-Membros.  

Com o intuito de proteger os trabalhadores de critérios de gestão que originem 

encerramentos abusivos o procedimento para o despedimento coletivo, segue um 

processo rigoroso (Lopes, 2016), realizando-se após uma fase de âmbito empresarial, 

decisão interna de despedimento coletivo, e prosseguindo com três fases fundamentais: 

i - Início do procedimento em que o empregador comunica a sua intenção por escrito à 

comissão de trabalhadores (art. 360º do CT); 
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ii - Fase de informações e negociação, entre o empregador e a estrutura representativa 

dos trabalhadores, visa atingir um acordo sobre o efeito das medidas a tomar e número de 

trabalhadores a despedir (art. 361º do CT);  

Na sequência da fase de informações, conforme determina o art. 362º, deve seguir-se a 

intervenção do ministério responsável pela área laboral que visa promover a regularidade 

da instrução substantiva e procedimental e a conciliação dos interesses de ambas as 

partes. 

iii- Fase final, decisão de despedimento coletivo (art. 363º do CT); 

Após celebração do acordo ou, inexistindo este, no prazo de quinze dias da comunicação 

da intenção de despedimento coletivo, “(…) o empregador comunica a cada trabalhador 

abrangido, a decisão de despedimento, com a menção expressa do motivo e da data de 

cessação do contrato e indicação do montante, forma, momento e lugar de pagamento da 

compensação, dos créditos vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato de 

trabalho (…)”. Esta comunicação terá de ser efetuada por forma escrita e com aviso prévio 

relativamente à data da cessação conforme a antiguidade do trabalhador (nº 1 do art. 363º 

do CT). 

A compensação em caso de despedimento coletivo é calculada, nos termos do nº 1 do art. 

366º do CT. Todavia, foi estabelecido um regime transitório, pelo art. 5º da Lei 69/2013, de 

30 de agosto, relativamente a contratos anteriores à vigência da lei, celebrados antes de 1 

de novembro de 2011, salvaguardando o período contratual decorrido ao abrigo do regime 

anterior, ou seja, até 31 de outubro de 2012.  

O trabalhador pode requerer a suspensão preventiva do despedimento, no prazo de cinco 

dias úteis, a contar da data da receção da comunicação do despedimento, mediante 

providência cautelar regulada no Código de Processo de Trabalho (art. 386º do CT). A 

regularidade e a licitude do despedimento só podem ser apreciadas por tribunal judicial 

(art. 387º do CT). 

2.2.5 - Despedimento por extinção de posto de trabalho 
 

O despedimento por extinção de posto de trabalho corresponde à extinção do vínculo por 

iniciativa da entidade empregadora, com justa causa objetiva, prevista nos artigos 367º a 

372º do CT. 
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O nº 1 do artigo 367º do CT apresenta a definição de despedimento por extinção do posto 

de trabalho “(…) a cessação de contrato de trabalho promovida pelo empregador e 

fundamentada nessa extinção, quando esta seja devida a motivos de mercado, estruturais 

ou tecnológicos, relativos à empresa.” É efetuada a remissão para o nº 2 do art. 359º do 

CT onde são diferenciados “os motivos de mercado, motivos estruturais e motivos 

tecnológicos” do despedimento coletivo que são comuns a esta modalidade (nº 2 do art. 

367º do CT).  

Seguidamente, indicam-se os requisitos para se proceder ao despedimento por extinção 

de posto de trabalho (nº 1 do art. 368º do CT): 

a) - “Os motivos indicados não sejam devidos à conduta culposa do empregador ou do 

trabalhador; 

b) - Seja praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho; 

c) - Não existam, na empresa, contratos de trabalho a termo para tarefas correspondentes 

às do posto de trabalho extinto;  

d) - Não seja aplicável o despedimento coletivo”. 

Um dos requisitos de aplicabilidade desta modalidade, é o facto de não estarem reunidas 

as condições previstas no regime do despedimento coletivo (al. d) do nº 1 do art. 368º do 

CT). Lopes (2016) classifica esta modalidade de despedimento como uma vertente 

individual do despedimento coletivo, uma vez que tendo por fundamento os motivos deste 

último, prevê a extinção de um ou de um reduzido número de postos de trabalho. 

De outro modo, há uma ligação ao fator quantitativo relativo ao despedimento coletivo, uma 

vez que se os motivos inerentes ao despedimento não abrangerem o número mínimo de 

trabalhadores indicados no nº 1 do art. 359º do CT, a cessação do contrato terá de ser 

efetuada por extinção do posto de trabalho.  

A impossibilidade de subsistência da relação laboral consubstancia-se na inviabilidade do 

trabalhador ocupar outro posto de trabalho compatível com a sua categoria profissional. 

De facto, na doutrina concluiu-se que o empregador tem o dever de oferecer outro posto 

de trabalho e não de criar um novo para “(…) a categoria normativa do trabalhador, não a 

categoria funcional (…)”, podendo o mesmo recusá-lo uma vez que está em causa uma 

modificação do contrato de trabalho inicial, sendo essencial o acordo de ambas as partes 

(Lopes, 2016, p. 125). 
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Com referência ao requisito de não existirem na empresa contratos de trabalho a termo 

para tarefas correspondentes para as mesmas funções (al. c) do nº 1 do art. 368º), 

pretende-se “(…) privilegiar os vínculos laborais por tempo indeterminado sobre os 

contratos de trabalho a termo e evitar a extinção de um posto de trabalho permanente 

necessário, o que a lei presume acontecer (…)”, caso existam trabalhadores a exercer 

funções idênticas, contratados a termo (Ramalho, 2009, p. 986). Por seu lado, Xavier 

(2011) afirma que a condição, referida, revela preferência pela manutenção de contratos 

por tempo indeterminado, tratando-se mais de um requisito de que um critério de seleção, 

o que será dificilmente justificável.  

No caso de existirem diversos postos de trabalho de conteúdo funcional idêntico, para 

determinação do trabalhador a despedir, deverá ser respeitada a ordem prevista no nº 2 

do art. 368º: “Pior avaliação de desempenho, com parâmetros previamente conhecidos 

pelo trabalhador; Menores habilitações académicas e profissionais; Maior onerosidade pela 

manutenção do vínculo laboral do trabalhador para a empresa; Menor experiência na 

função; Menor antiguidade na empresa”: Esta norma introduz um critério de “meritocracia 

e competência” na escolha do trabalhador a despedir por extinção do posto de trabalho, 

conferindo-se preferência àquele que obteve uma menor avaliação de desempenho por 

oposição àquele com menor antiguidade na empresa (Lopes, 2016, p. 126). No entanto, a 

autora (2016) não deixa de reconhecer a arbitrariedade da decisão do empregador e, 

assim, a suscetibilidade de controlo judicial é limitada. 

Após verificação dos requisitos impostos para esta modalidade de despedimento, segue-

se um procedimento, que se encontra tipificado na lei: 

i- Comunicações (art. 369º do CT); 

ii- Consultas (art. 370º do CT); 

iii- Decisão final (art. 371º do CT); 

Aplica-se aos trabalhadores despedidos por despedimento por extinção do posto de 

trabalho o disposto no nº 4 e na primeira parte do nº 5 do art. 363º do CT, ou seja, não 

sendo respeitado o prazo mínimo do aviso prévio, o trabalhador tem direito à retribuição 

correspondente a este período, tendo direito, igualmente, a uma compensação dos créditos 

vencidos e dos exigíveis por efeito da cessação do contrato de trabalho. Aplica-se ainda o 

disposto nos artigos 364º a 366º do CT, designadamente, crédito de horas durante o prazo 

de aviso prévio, direito à denúncia do contrato de trabalho durante o prazo de aviso prévio, 

e a uma compensação pecuniária pela perda do emprego.  
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2.2.6 - Despedimento por inadaptação 
 

O despedimento por inadaptação define-se como um despedimento individual por iniciativa 

do empregador por motivos objetivos. De facto, “considera-se despedimento por 

inadaptação a cessação de contrato de trabalho promovida pelo empregador e 

fundamentada em inadaptação superveniente do trabalhador ao posto de trabalho” (art. 

373º do CT). 

Os conceitos teóricos inerentes ao despedimento por inadaptação e referidos no art. 375º 

do CT têm sido objeto de discussão na literatura. Ramalho (2009) refere que o 

despedimento por inadaptação corresponde a uma modalidade de despedimento por 

causa objetiva, uma vez que não é uma consequência da conduta culposa do trabalhador, 

no entanto, a razão do mesmo reporta-se ao trabalhador e não à empresa. No entanto, 

Xavier (2011) menciona que o fundamento do despedimento por inadaptação não se pode 

classificar, distintamente, como objetivo ou subjetivo, uma vez que é uma causa ligada ao 

“binómio posto de trabalho/trabalhador concreto” (p. 782). 

Este tipo de despedimento deve ser superveniente, significando que o mesmo ocorre 

durante a execução do contrato de trabalho, o que permite distinguir a inaptidão do 

trabalhador quando inicia funções e que permitirão ao empregador, eventualmente, anular 

o contrato (Ramalho, 2009).  

Efetivamente, na definição de “despedimento por inadaptação” presente no art. 373º do 

CT, existem duas características fundamentais, o despedimento é da iniciativa do 

empregador e é motivado pela inadaptação superveniente do trabalhador ao posto de 

trabalho. Este tipo de cessação do vínculo laboral abrange dois níveis, os trabalhadores 

que devido ao modo como exercem as suas funções impossibilitam a manutenção da 

relação de trabalho (nº 1 do art. 374º do CT), aplicável à generalidade dos trabalhadores e 

aqueles com cargos de complexidade técnica ou de direção, após incumprimento de 

objetivos previamente acordados, por escrito, que inviabilizem a manutenção do posto de 

trabalho (nº 2 do art. 374º do CT). 

Existem três requisitos gerais que configuram situações de “inadaptação”, que a verificar-

se tornam praticamente impossível a subsistência da relação de trabalho: “redução 

continuada de produtividade ou de qualidade”, “avarias repetidas nos meios afetos ao posto 

de trabalho”, “riscos para a segurança e saúde do trabalhador, de outros trabalhadores ou 

de terceiros” (nº 1 do art. 374º CT). 
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Aplicável a ambos - Generalidade dos trabalhadores e aqueles com cargos de 

complexidade técnica ou de direção  

Verifica-se a existência de características comuns ao despedimento por inadaptação 

aplicável à generalidade dos trabalhadores e àqueles com cargo de direção ou afetos a 

cargos de complexidade técnica, nomeadamente: 

i- A situação de inadaptação não deve decorrer de falta de condições de segurança e saúde 

no trabalho imputável ao empregador (nº 4 do art. 374º do CT); 

ii- O trabalhador que, nos três meses anteriores ao início do procedimento para 

despedimento, tenha sido transferido para posto de trabalho em relação ao qual se 

verifique a inadaptação, tem direito a ser reafectado ao posto de trabalho anterior, caso 

não esteja ocupado definitivamente, com a mesma retribuição base (nº 6 do art. 375º do 

CT); 

 iii- O despedimento só pode ocorrer, caso sejam previamente postos à disposição do 

trabalhador a compensação devida, os créditos vencidos e os exigíveis por efeito da 

cessação do contrato de trabalho, até ao termo do prazo de aviso prévio (nº 7 do art. 375º 

do CT). 

- Para a generalidade dos trabalhadores 

O CT impõe requisitos específicos do despedimento por inadaptação inerentes à 

generalidade dos trabalhadores (nº 1 do art. 375º).  

Com modificações do posto de trabalho  

Assim, esta modalidade de cessação de trabalho só pode ocorrer desde que 

cumulativamente ocorrem as seguintes circunstâncias: 

- Tenham sido introduzidas modificações no posto de trabalho decorrentes de alterações 

dos processos de fabrico ou de comercialização de novas tecnologias ou tecnologia mais 

complexa, nos seis meses anteriores ao início do procedimento (al. a) do nº 1 do art. 375º 

do CT); 

- Tenha sido ministrada formação profissional apropriada às modificações do posto de 

trabalho, por autoridade competente ou entidade formadora certificada (al. b) do nº 1 do 

art. 375º do CT); 

- Tenha sido facultado ao trabalhador, após a formação, um período de adaptação de pelo 

menos trinta dias (al. c) do nº 1 do art. 375º do CT).  
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- Não exista na empresa outro posto de trabalho disponível e compatível com a categoria 

profissional do trabalhador (al. d) do nº 1 do art. 375º do CT). 

Sem modificações do posto de trabalho 

A inadaptação pode ocorrer caso não tenham existido modificações no posto de trabalho, 

e nas circunstâncias cumulativas indicadas: 

- Modificação substancial da produtividade ou qualidade da prestação laboral do 

trabalhador, que seja previsível tenha carácter definitivo (al. a) do nº 2 do art. 375º do CT); 

- O empregador, com a descrição circunstanciada da diminuição de produtividade, informe 

o trabalhador, podendo este pronunciar-se por escrito, num prazo não inferior a cinco dias, 

sobre os referidos elementos (al. b) do nº 2 do art. 375º do CT);  

- Após a resposta do trabalhador ou decorrido o prazo, o empregador comunique ao 

trabalhador, por escrito, ordens e instruções de serviço de modo a permitir, ao primeiro, a 

correta execução do trabalho (al. c) do nº 2 do art. 375º do CT); 

- Tenha sido ministrada formação profissional adequada e facultado ao trabalhador, após 

formação, um período de adaptação mínimo de trinta dias, para demonstrar os 

conhecimentos adquiridos (al. d) do nº 2 do art. 375º do CT); 

- Para trabalhadores com cargos de complexidade técnica ou de direção  

Com modificações do posto de trabalho  

Esta modalidade de despedimento pode ocorrer, caso o trabalhador possua um cargo de 

complexidade técnica ou de direção (nº 2 do art. 374º do CT), quando ocorram 

modificações no posto de trabalho, nomeadamente novos processos de fabrico, novas 

tecnologias ou equipamentos tecnologicamente mais complexos, as quais impliquem 

alterações das funções relativas ao posto de trabalho, não sendo exigível mais nenhum 

requisito adicional (al. a) do nº 3 do art. 375º do CT).  

Sem modificações do posto de trabalho  

No caso de não terem ocorrido modificações no posto de trabalho, o empregador terá de 

cumprir o disposto na al. b) do nº 2 do art. 375º do CT, informar o trabalhador, juntando 

cópia dos documentos relevantes, da apreciação da atividade antes prestada, com 

descrição circunstanciada dos factos, demonstrativa da modificação substancial da 

prestação, bem como, de que se pode pronunciar por escrito sobre os mesmos, num prazo 

não inferior a cinco dias úteis (al. b) do nº 3 do art. 375º do CT). 
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A “simples” verificação de que o trabalhador não preencheu os requisitos impostos para 

este despedimento, nas circunstâncias descritas, não basta para, automaticamente, se 

concluir pela impossibilidade de manutenção do vínculo de trabalho (Lopes, 2016; Pires, 

2013), o que segundo Lopes, “(…) esvaziaria totalmente o conteúdo das disposições 

legais” (p. 129). Assim, conforme referem os autores, para além dos requisitos 

mencionados o empregador terá que demonstrar factualmente a impossibilidade 

manutenção do vínculo de trabalho. 

Relativamente à noção de “cargo de complexidade técnica” o mesmo não está consignado 

no CT. Gomes (2007) refere que a inadaptação para cargos de complexidade técnica ou 

de direção ocorre apenas com um dos requisitos mencionados “(…) redução continuada 

de produtividade ou de qualidade; avarias repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho; 

riscos para a segurança e saúde do próprio, dos restantes trabalhadores ou de terceiros”, 

no entanto, é necessário que “(…) tais situações sejam determinadas pelo modo de 

exercício de funções do trabalhador e que tornem praticamente impossível a subsistência 

da relação de trabalho” (p. 999). O autor (2007) conclui que relativamente às expressões 

“reduções continuadas” e “avarias repetidas” para que se verifique a inadaptação não basta 

a ocorrência de uma situação esporádica, exigindo-se que a diminuição de produtividade 

se prolongue por um período razoável de tempo. 

Identicamente ao que sucede em outras modalidades de cessação de trabalho, o 

despedimento por inadaptação segue um procedimento determinado na lei com três fases: 

i- Fase das comunicações (art. 376º do CT); 

ii - Fase de consultas (art. 377º do CT); 

iii - Fase de decisão final (art. 378º do CT); 

Conforme determina o art. 379º, os direitos dos trabalhadores despedidos por inadaptação 

são análogos aos dos trabalhadores despedidos por extinção do posto de trabalho (direitos 

previstos no nº 4 do art. 363º e na primeira parte do nº 5 do art 363º e nos artigos 364º a 

366º). 

Em situação de inadaptação, sem modificações no posto de trabalho, o trabalhador tem 

direito a denunciar o contrato após lhe ter sido comunicada por escrito a cessação do 

vínculo (nº 2 do art. 379º). 

Em relação à condição da regularidade do despedimento por inadaptação, nomeadamente 

a manutenção do nível do emprego, o empregador, após os noventa dias seguintes ao 
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despedimento, deve assegurar a manutenção do nível de emprego na empresa através de 

admissão ou transferência de trabalhador, no sentido de evitar uma diminuição do volume 

global de emprego (nº 1 do art. 380º do CT). Em caso de incumprimento, o serviço com 

competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral notifica o empregador 

para que assegure a manutenção do nível de emprego (nº 2 do art. 380º do CT).  

Esta norma que terá como objetivo impedir o recurso ao despedimento por inadaptação de 

forma abusiva, levanta questões quanto à sua constitucionalidade, nomeadamente o 

princípio geral constitucional da livre iniciativa económica e o princípio civil geral de 

autonomia privada, na vertente da liberdade contratual, uma vez que determina ao 

empregador a obrigação de contratar outro trabalhador e num prazo específico (Ramalho, 

2009).   

Por outro lado, atendendo às condicionantes legais descritas é notória a dificuldade de 

aplicação prática desta modalidade. 

2.2.7 - Resolução pelo trabalhador 
 

O regime de resolução do contrato pelo trabalhador encontra-se previsto nos artigos 394º 

a 399º do CT. A resolução do contrato consiste numa cessação do contrato por iniciativa 

do trabalhador, que poderá ter origem em comportamentos do empregador ou situações 

alheias a este. 

As situações em que o trabalhador pode pôr fim ao contrato, com justa causa, devido a 

comportamentos imputáveis ao empregador estão definidos nas alíneas a) a f) do nº 2 do 

art. 394º do CT: “Falta culposa de pagamento pontual da retribuição; Violação culposa de 

garantias legais ou convencionais do trabalhador, designadamente a prática de assédio 

praticada pela entidade empregadora ou por outros trabalhadores; Aplicação de sanção 

abusiva; Falta culposa de condições de segurança e saúde no trabalho; Lesão culposa de 

interesses patrimoniais sérios do trabalhador; Ofensa à integridade física ou moral, 

liberdade, honra ou dignidade do trabalhador, punível por lei, incluindo a prática de assédio 

denunciada ao serviço com competência inspetiva na área laboral, praticada pelo 

empregador ou seu representante”. 

O trabalhador poderá igualmente resolver o contrato devido a situações externas à 

entidade empresarial ou internas à mesma, nas não imputáveis ao empregador a título 

culposo, nomeadamente: necessidade de cumprimento de uma obrigação legal 

incompatível com o contrato; alteração, legal, substancial e duradoura das condições de 
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trabalho; não pagamento atempado da retribuição; e em consequência de transmissão da 

empresa, ocorra a transferência para o adquirente da posição do empregador no respetivo 

contrato de trabalho (nº 3 do art. 394º do CT). 

A comunicação da resolução deve ser efetuada por documento escrito, no prazo de trinta 

dias a contar dos factos, sessenta dias caso se trate de falta culposa da remuneração ou 

logo que haja conhecimento da situação que impõe a resolução devido a cumprimento de 

obrigações por parte do trabalhador (nº 1 a 3 do art. 395º do CT). Caso o empregador exija 

reconhecimento notarial presencial da assinatura do trabalhador, deverá mediar um 

período de sessenta dias entre a data do reconhecimento e da cessação do contrato (nº 4 

do art. 395º do CT). 

2.2.8 - Denúncia pelo trabalhador 
 

A denúncia do contrato pelo trabalhador encontra-se prevista nos art. 400º a 403º do CT.  

Consiste na denúncia pelo trabalhador, do contrato, independentemente, de existir justa 

causa, efetuando-o por documento escrito, com a antecedência mínima de trinta ou 

sessenta dias para contratos com antiguidade até dois anos ou mais de dois anos, 

respetivamente (nº 1 do art. 400º do CT). A antecedência da comunicação para contratos 

a termo de duração até seis meses é de trinta dias ou de quinze dias para contratos de 

duração inferior a seis meses (nº 3 do art. 400º do CT). Caso o contrato seja a termo incerto 

o prazo do aviso prévio deve ter em consideração a duração do contrato já decorrido (nº 4 

do art. 400º do CT). 

O prazo do aviso prévio poderá ser aumentado até seis meses, por contrato ou instrumento 

de regulamentação coletiva de trabalho, para trabalhadores que ocupem cargos de 

administração, direção ou exerçam funções de representação ou responsabilidade (n.º 2 

do art. 400º do CT). 

O trabalhador pode denunciar o contrato, não cumprindo o prazo descrito do aviso prévio, 

devendo pagar uma indemnização assumida em pacto de permanência, de valor igual à 

retribuição base e diuturnidades correspondentes ao período em falta, sem prejuízo de 

outras indemnizações por danos causados (art. 401º do CT). 

A denúncia do contrato pode ser revogada até ao sétimo dia seguinte do recebimento do 

documento pelo empregador, no caso da assinatura do trabalhador, constante no mesmo, 

não ter sido objeto de reconhecimento notarial (art. 402º do CT). 
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Por último, o art. 403º equipara o abandono de trabalho a denúncia do contrato, podendo 

o empregador invocá-lo após comunicar, por carta registada com aviso de receção, os 

factos que fazem presumir o abandono (nº 3 do art. 403º do CT).  

O abandono de trabalho ocorre quando o trabalhador se ausenta do posto de trabalho por 

dez dias úteis seguidos sem comunicar o motivo da ausência, fazendo presumir a intenção 

de não retomar o trabalho (nº 1 e nº 2 do art. 403º do CT). A presunção referida poderá ser 

ilidida (nº 4 do art. 403º do CT). 

Nesta circunstância, o trabalhador é obrigado ao pagamento de indemnização ao 

empregador nos termos do art. 401º (nº 5 do art. 403º do CT).   

 

2.3 - Enquadramento do tema da cessação do vínculo de emprego público 
 

A Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas é aplicável a todos os trabalhadores que 

exercem as funções em Organismos Públicos, nos termos das alíneas a) a c) do nº 1 do 

art. 2º da LGTFP, e aos referidos trabalhadores para efeitos de cessação do vínculo aplica-

se o Código de Trabalho, nomeadamente os artigos 340º, 359º a 366º, 367º a 372º, por 

remissão do art. 4º da LGTFP.  

De facto, a cessação do vínculo de trabalho encontra-se prevista, para os trabalhadores 

referidos, simultaneamente no CT e na LGTFP, o que demonstra incongruências na lei, 

como os despedimentos por causas objetivas, nomeadamente o despedimento coletivo, 

por inadaptação e por extinção do posto de trabalho, não terem aplicabilidade no regime 

de emprego público, face às especificidades da Administração Pública (Pires, 2018). 

Efetivamente, a lei de trabalho pública não prevê causas objetivas de cessação do vínculo, 

embora tenham estado previstas em leis anteriores à LGTFP, nomeadamente na LCIT e 

no RCTFP. As causas objetivas no setor público teriam de decorrer, teoricamente, da 

impossibilidade objetiva de manutenção da relação laboral e da inexistência de outro posto 

de trabalho adequado às qualificações do trabalhador (Pires, 2014). No entanto, Moura 

(2004) defende que a inexistência destas causas deve-se “ (…) menos à preocupação de 

proteger o funcionário e mais a razões de interesse público”, colocando este desígnio ao 

mesmo nível de outras exigências constitucionais que se destinam a garantir a 

prossecução do interesse público, nomeadamente, a garantia constitucional do acesso à 
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Administração Pública, mediante procedimento concursal, o sistema de incompatibilidades 

e dedicação exclusiva e o regime da mobilidade (pp. 73-75).  

Analisemos de seguida, cada uma das modalidades de extinção do vínculo de trabalho 

público. 

 

2.4 - Modalidades de extinção do vínculo de trabalho no âmbito da Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas 
 

O art. 289º da LGTFP estabelece as causas comuns e específicas de extinção do vínculo 

de emprego público. 

As causas comuns apresentadas no nº 1 são aplicáveis às diversas formas de vínculo de 

emprego público, a causa específica enunciada no nº 2 do art. 289º da LGTFP é aplicável 

aos trabalhadores contratados e a causa do no nº 3 é aplicável apenas à cessação da 

comissão de serviço (Pires, 2018). 

Causas Comuns (nº 1 do art. 289º da LGTFP): 

- Caducidade - art. 291º a 294º; 

- Acordo - art. 295º e 296º;  

- Extinção por motivos disciplinares - art. 297º a 302º; 

- Extinção pelo trabalhador com aviso prévio - art. 303º a 306º; 

- Extinção pelo trabalhador com justa causa - art. 307º a 310º; 

Causa específica (nº 2 do art. 289º da LGTFP) - Revogada: 

- Esta causa específica foi revogada pela Lei nº 25/2017 de 30 de maio. Consistia na 

cessação do contrato de trabalho em funções públicas, por extinção do vínculo na 

sequência de processo de requalificação de trabalhadores, em caso de reorganização de 

serviços ou racionalização de efetivos na Administração Pública, encontrando-se prevista 

nos artigos 311º a 313º da LGTFP agora revogados; 

Causa específica (nº 3 do art. 289º da LGTFP): 

- Cessação da comissão de serviço por denúncia do trabalhador ou empregador (para 

titulares de cargos dirigentes, art. 25º e 26º da Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro); 
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2.4.1 - Extinção por caducidade 
 

Conforme refere o art. 291º da LGTFP o vínculo de emprego público caduca nas seguintes 

circunstâncias: 

- Com a verificação do seu termo (art. 293º e 294º da LGTFP); 

- Em caso de impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o trabalhador prestar 

o seu trabalho (al. b) do art. 291º da LGTFP); 

- Com a reforma ou aposentação do trabalhador, por velhice ou invalidez, ou em qualquer 

caso, quando o trabalhador completar setenta anos de idade, em prejuízo do disposto no 

artigo 294.º-A (art. 292º da LGTFP); 

Verificação do termo 

O contrato de trabalho em funções públicas a termo certo caduca no fim do prazo 

estipulado, a não ser que qualquer das partes, comunique por escrito e no prazo de trinta 

dias, antes do final, a vontade de o renovar (nº 1 do art. 293 da LGTFP).  

O contrato de trabalho a termo incerto caduca quando termina o motivo da contratação e 

o empregador comunica ao trabalhador a data da cessação, dando para o efeito um aviso 

prévio estipulado, dependendo da duração do contrato (nº 1, 3 e 4 do art. 294º da LGTFP). 

A caducidade do contrato a termo certo confere ao trabalhador o direito a uma 

compensação, a não ser que a mesma decorra por vontade do próprio (nº 3 do art. 293º 

da LFTFP). Ainda que a caducidade decorra de imposição legal, o trabalhador mantém o 

direito à compensação (Nunes, 2014). A compensação é calculada de igual forma aos 

contratos a termo certo do regime privado de emprego, nos termos do nº 2 do art. 344º e 

nº 2 do art. 366º do Código de Trabalho. 

Nos contratos a termo incerto a compensação é calculada nos termos do nº 4 do art. 345º 

e nº 2 do art. 366º do Código de Trabalho (nº 4 do art. 294º da LGTFP). 

Impossibilidade superveniente 

Relativamente à caducidade por impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva de o 

trabalhador prestar o seu trabalho, Nunes (2014) refere que a impossibilidade deve ser 

“(…) superveniente, absoluta e definitiva” (p. 378). Segundo a autora (2014) caso a 

onerosidade para o trabalhador não seja absoluta, poderá haver alteração do horário de 

trabalho para tempo parcial, e se não for definitiva, poderá existir suspensão do vínculo de 
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emprego, nos termos do art. 278º da LGTFP, dando como exemplo para a caducidade a 

cassação definitiva da carteira profissional de um trabalhador. 

Reforma ou aposentação 

A caducidade por reforma ou aposentação ocorre por velhice ou invalidez, ou quando o 

trabalhador atinge setenta anos de idade exceto ocorra a continuação de funções a pedido 

do próprio, nos termos do art. 294.º-A da LGTFP (nº 1 do art. 292º da LGTFP). A 

caducidade do vínculo verifica-se decorridos trinta dias, sobre o conhecimento, de ambas 

as partes, da reforma ou aposentação do trabalhador por velhice ou invalidez (nº 2 do art. 

292º da LGTFP).  

Efetivamente, o DL n.º 6/2019, de 14 de janeiro acrescentou o art. 294.º-A à LGTFP, 

estabelecendo uma exceção para a caducidade do vínculo destinada a trabalhadores que 

se aposentavam por limite de idade. Assim, em casos de interesse público excecional, os 

trabalhadores indicados que pretendam manter-se no exercício das mesmas funções 

públicas poderão apresentar um requerimento solicitando a continuação de funções, sendo 

a autorização concedida nos termos 78.º do Estatuto da Aposentação (n. 1 e nº 2 do 294.º-

A da LGTFP). 

2.4.2 - Extinção por acordo  
 

O acordo de cessação do vínculo de emprego público, pode ser efetuado entre o 

trabalhador e o empregador público, observando os requisitos do art. 295º da LGTFP, 

nomeadamente: 

- Comprovada obtenção de ganhos de eficiência e a redução permanente de despesa para 

o empregador público, designadamente, através da confirmação de que o trabalhador não 

requer substituição; 

- O empregador público disponha de orçamento, no ano da cessação, para pagar a 

compensação devida ao trabalhador; 

A celebração de acordo de cessação depende de prévia autorização dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da Administração Pública e do membro 

do Governo que exerça poderes de direção, superintendência ou tutela sobre o 

empregador público, que é dispensada para determinadas carreiras, como assistente 

técnico e assistente operacional (nº 2 e nº 4 do art. 295º da LGTFP). O acordo de cessação 

deve discriminar a compensação paga ao trabalhador, que, salvo legislação especial, 
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corresponde no máximo a vinte dias de remuneração base por cada ano completo de 

antiguidade, sendo calculada nos termos do nº 2 do art. 296º da LGTFP (nº 1 a 2 do art. 

296º da LGTFP). 

Esta modalidade de extinção tem determinados requisitos e consequências que poderão 

ser considerados desvantajosos para o trabalhador. Por um lado, a extinção por acordo 

impede o trabalhador de constituir um novo vínculo de trabalho com órgãos e serviços do 

Estado, para todas as modalidades de emprego público, para os serviços da administração 

direta e indireta do Estado, administração regional e autárquica e entidades públicas 

empresariais pelo período correspondente ao quádruplo dos meses da compensação 

percebida, calculada com aproximação por excesso (nº 4 do art. 296º da LGTFP). Por outro 

lado, conforme refere Pires (2018) não é claro se os trabalhadores que aceitem este acordo 

terão direito à proteção social concedida aos desempregados, nos termos da al. d) do nº 1 

do art. 9º e art. 10º do DL nº 200/2006, de 3 de novembro. 

2.4.3 - Extinção por motivos disciplinares  
 

A cessação do vínculo de emprego público, com justa causa, consagrado no art. 297º da 

LGTFP, ocorre em caso de infração disciplinar que inviabiliza a manutenção da relação 

laboral. A cessação do vínculo designa-se despedimento para trabalhadores com contrato 

de trabalho em funções públicas e demissão para trabalhadores nomeados (nº 2 do art. 

297º da LGTFP).  

Conforme decorre do art. 176º, todos os trabalhadores são disciplinarmente responsáveis 

perante os seus superiores hierárquicos desde a constituição do vínculo de emprego 

público e a alteração da situação jurídico-funcional do trabalhador não impede a punição 

por infrações cometidas no exercício de funções. As disposições do exercício do poder 

disciplinar encontram-se discriminadas nos artigos 176º a 240º da LGTFP. 

A extinção do vínculo por motivos disciplinares insere-se no âmbito das sanções 

disciplinares previstas no art. 180º da LGTFP, que define as escalas das sanções 

disciplinares enunciadas nas alíneas a) a d) por ordem crescente de gravidade, sendo a 

última, mais grave, o “despedimento disciplinar ou demissão”. Conforme dispõe o art. 183º 

da LGTFP: “considera-se infração disciplinar o comportamento do trabalhador, por ação ou 

omissão, ainda que meramente culposo, que viole deveres gerais ou especiais inerentes à 

função que exerce”. 
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A sanção de despedimento disciplinar é definida como “afastamento definitivo do órgão ou 

serviço do trabalhador com contrato de trabalho em funções públicas, cessando o vínculo 

de emprego público” (nº 5 do art. 181º da LGTFP) e “a sanção de demissão consiste no 

afastamento definitivo do órgão ou serviço do trabalhador nomeado, cessando o vínculo 

de emprego público” (nº 6 do art. 181º da LGTFP). Estas sanções são aplicadas, no âmbito 

do procedimento disciplinar, efetuado nos termos do art. 187º, em caso de infração que 

inviabilize a manutenção do vínculo de emprego. 

Os comportamentos do trabalhador que constituem infração disciplinar e inviabilizam a 

manutenção do vínculo público, estão descritos no nº 3 art. 297º da LGTFP, alguns são 

comuns aos referidos no art. 351º do CT, no qual são indicados comportamentos 

suscetíveis de despedimento, com justa causa, no emprego privado:  

- Violação do dever de respeito sobre superiores hierárquicos, subordinados ou terceiros 

no local de trabalho e insubordinação ou incitamento à mesma, al. a) e b); 

- Falsas declarações relativas a justificação de faltas, al. e); 

- Violação do dever de assiduidade, designadamente cinco faltas injustificadas seguidas 

ou dez interpoladas, al. g); 

Seguidamente referem-se os comportamentos do trabalhador, que pela sua natureza são 

exclusivos do emprego público, indicados no nº 3 do art. 297º da LGTFP: 

- Trabalhador que no exercício das suas funções pratique atos lesivos das instituições e 

ofensivos dos princípios constitucionais, al. c); 

- A prática, ou a tentativa, de atos que atentem contra os superiores interesses do Estado 

em matéria de relações internacionais, al. d); 

- A prática repetida do exercício de funções em acumulação sem a devida autorização e a 

violação de procedimentos da avaliação de desempenho conforme al. c) e i) do art. 186º, 

al. e);  

- Participação, de forma dolosa, de suposta infração disciplinar cometida por outro 

trabalhador, al. f); 

- Reiterada violação do dever de zelo, que apenas poderá ser indiciada em processo de 

averiguações instaurado e após a obtenção de duas avaliações de desempenho negativas 

consecutivas, al h);  

- Divulgação de informação sujeita a sigilo ou a regras de confidencialidade, al. i); 
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- Solicitação ou aceitação, no exercício da sua função, de forma direta ou indireta, de 

dádivas, gratificações, participação em lucro ou outras vantagens patrimoniais, mesmo 

sem a contrapartida de um benefício direto a quem concede as vantagens descritas, al. j);  

- Contribuição em oferta ou negociação de emprego público, al. k); 

- Procedimento de alcance ou desvio de dinheiros públicos, al. l); 

- Participação, diretamente ou por interposta pessoa, ou constituição como parte 

interessada em qualquer contrato celebrado ou a celebrar por qualquer órgão ou serviço, 

al. m); 

- Com intenção de obter, para o próprio ou para terceiro, benefício económico ilícito, falte 

aos deveres funcionais, não promovendo atempadamente os procedimentos devidos, ou 

lese, em negócio jurídico ou, por mero ato material, os interesses patrimoniais que lhe 

competia fiscalizar e defender, al. n); 

- Autorização do exercício de qualquer atividade remunerada nas modalidades que estão 

vedadas aos trabalhadores, que colocados em situação de requalificação encontrem-se na 

situação de licença extraordinária, al. o). 

Salienta-se que os comportamentos descritos constituem um “(…) elenco exemplificativo 

e não taxativo (…)” (Pires, 2018, p. 258). 

Conforme ocorre no regime de emprego privado, a pena de despedimento ou demissão 

por motivo disciplinar, é sempre precedida e aplicada após apuramento dos factos em 

processo disciplinar (nº 1 do art. 194º e art. 298º da LGTFP). 

De seguida mencionam-se as fases do procedimento disciplinar comum (art. 205º a 223º 

da LGTFP): 

O procedimento disciplinar, que poderá ter como consequência a sanção de despedimento 

disciplinar, está divido em três fases: 

i - Fase de instrução do processo (art. 205º a 213º da LGTFP); 

A instrução do processo disciplinar inicia-se no prazo de dez dias, a contar da data da 

notificação ao instrutor, do despacho que o mandou instaurar (nº 1 do art. 205º da LGTFP). 

A entidade que instaura o procedimento disciplinar, nos termos do nº 1 do art. 196º da 

LGTFP, nomeia um instrutor, que deve ser escolhido entre trabalhadores do mesmo órgão 

ou serviço, com cargo ou categoria de complexidade superior, ou na impossibilidade dessa 

condição, com maior antiguidade, e preferencialmente, com formação jurídica adequada. 
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Carvalho (2019) salienta que a fim de melhor conduzir o procedimento em causa, o instrutor 

deve ter um conhecimento aprofundado da organização, a fim de conciliar dois interesses 

distintos “(…) da Administração Pública, em ver reintegrada a legalidade e a normalidade 

nos serviços, e o do trabalhador, em ver instruído o processo disciplinar com as 

ponderações necessárias e inerentes ao facto de ser um trabalhador em funções públicas” 

(p. 274). 

Salienta-se nesta fase, que a suspensão preventiva do trabalhador, por um período não 

superior a noventa dias, mediante despacho do dirigente máximo do órgão ou serviço, só 

é admissível para as sanções disciplinares de suspensão, despedimento disciplinar ou 

demissão, sempre que a presença do trabalhador se mostre inconveniente para o 

apuramento dos factos (art. 211º da LGTFP). 

A instrução do processo tem duas finalidades, obter um despacho de arquivamento ou de 

acusação e neste último caso inicia-se a fase de defesa do trabalhador. 

ii - Fase de defesa do trabalhador (art. 214º a 218º da LGTFP); 

O direito de defesa constitui um direito constitucional (nº 3 do art. 269º CRP), inicia-se após 

notificação do trabalhador que dispõe de um prazo entre dez a vinte dias para apresentar 

defesa escrita (nº 1 do art. 214º da LGTFP). 

iii - Fase de decisão (art. 219º a 223º da LGTFP); 

Nesta fase, o instrutor emite um relatório final completo, remetendo-o, no prazo de vinte e 

quatro horas, à entidade que o instaurou, a qual, caso não tenha competência para proferir 

a decisão (nos termos do nº 1 do art. 196º da LGTFP), envia-o, no prazo de dois dias, à 

entidade competente. No caso de aplicação da sanção de despedimento disciplinar, 

demissão ou cessação da comissão de serviço, a entidade competente para a decisão 

apresenta o processo por cópia integral, à comissão de trabalhadores ou à associação 

sindical respetiva, para trabalhadores que exerçam a função de representante sindical, que 

podem emitir parecer fundamentado no prazo de cinco dias. A decisão da sanção 

disciplinar, fundamentada, é emitida nos termos do art. 220º da LGTFP e notificada ao 

trabalhador nos termos do art. 222º da LGTFP. As sanções disciplinares produzem efeitos 

no dia seguinte ao da notificação ao trabalhador, ou na impossibilidade de notificação 

quinze dias após a publicação na segunda série do Diário da República (art. 223º da 

LGTFP). 
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No âmbito do procedimento disciplinar deverá considerar-se a exclusão da 

responsabilidade disciplinar prevista no art. 177º da LGTFP, que atua na circunstância de 

obediência a ordens de legítimos superiores hierárquicos, caso o trabalhador, previamente 

ou após a execução, no caso de ordens imediatas, tenha reclamado das mesmas ou 

exigido a sua transmissão por escrito. Deverá atender-se, igualmente, às circunstâncias 

dirimentes e atenuantes previstas no art. 190º da LGTFP.  

Na aplicação das sanções disciplinares, e em concreto na medida disciplinar, em causa, 

atende-se ao critério geral enunciado no art. 187º, à natureza, à missão e às atribuições 

do órgão ou serviço, ao cargo ou categoria do trabalhador, às particulares 

responsabilidades inerentes à modalidade do seu vínculo de emprego público, ao grau de 

culpa, à sua personalidade e a todas as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis (art. 

189º da LGTFP). Assim, “os critérios enunciados para a ponderação discricionária da 

Administração Pública apontam claramente para uma imposição de proporcionalidade, 

adequação e necessidade de determinação da sanção disciplinar” (Carvalho, 2019, p. 214). 

Relativamente à prescrição verifica-se a existência de diversos prazos que atuam 

conjuntamente. Assim, a infração disciplinar prescreve no prazo de um ano após a prática, 

exceto configure também infração penal ficando sujeita aos prazos de prescrição previstos 

na lei penal. Prescreve, igualmente, após sessenta dias do conhecimento por qualquer 

superior hierárquico da infração, prescrevendo, por fim, no prazo de dezoito meses a contar 

da data da instauração, se o trabalhador não for notificado da decisão final (nº 1 a 5 do art. 

178º da LGTFP).  

Conforme refere Carvalho (2019) o prazo de sessenta dias deve conciliar-se com o prazo 

de um ano ou aquele que decorrer da lei penal, o que levanta dúvidas relativamente ao 

princípio da presunção da inocência, uma vez que a conciliação destes prazos implica, por 

parte de um agente, um juízo administrativo relativo à atuação de um funcionário que 

poderá não vir a ser condenado. 

Mais refere a autora, (2019) que “o direito de instaurar um procedimento disciplinar deve 

estar temporalmente limitado, por razões de segurança jurídica, razão pela qual se prevê 

um prazo de prescrição” (p. 151). 

A sindicância aos órgãos ou serviços, ou de processo de inquérito ou disciplinar, suspende 

os prazos de prescrição, referidos, por um período até seis meses (nº 3 do art. 178º da 

LGTFP), nas condições enunciadas no nº 4 do art. 178º da LGTFP, retomando o prazo de 
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prescrição a correr no dia em que cesse a causa da suspensão (nº 7 do art. 178º da 

LGTFP). 

2.4.4 - Extinção pelo trabalhador com aviso prévio 
 

A cessação do vínculo de emprego público, por iniciativa do trabalhador, com aviso prévio, 

encontra-se consagrado no art. 303º da LGTFP e adota duas designações “denúncia” caso 

o trabalhador seja titular de um contrato de trabalho em funções públicas e “exoneração a 

pedido do trabalhador” caso o trabalhador seja titular de um vínculo de nomeação.  

Este tipo de modalidade de cessação do vínculo é independente de existência de justa 

causa por parte do trabalhador.   

O aviso prévio é efetuado por forma escrita com a antecedência de trinta ou sessenta dias, 

para trabalhadores com antiguidade no órgão ou serviço até dois ou mais de dois anos, 

respetivamente. No caso de trabalhador contratado a termo, o prazo do aviso prévio é de 

quinze ou trinta dias, conforme a duração do contrato seja inferior a seis meses ou superior, 

e no caso de contrato a termo incerto, o aviso prévio depende da duração efetiva do 

contrato (art. 304º da LGTFP). 

Para trabalhadores com vínculo de nomeação definitiva a exoneração produz efeitos no 

trigésimo dia após a apresentação do requerimento escrito, exceto se outro prazo for 

acordado (art. 305º da LGTFP). 

2.4.5 - Extinção pelo trabalhador com justa causa 
 

A extinção do vínculo de emprego público, efetuada pelo trabalhador com justa causa, 

ocorre nos termos do art. 307º da LGTFP. Atendendo ao âmbito da norma, esta extinção 

abrange trabalhadores contratados, assim como, os que detêm o vínculo de nomeação. 

Referem-se os comportamentos do empregador público, que constituem justa causa na 

extinção do vínculo, indicados no nº 2 do art. 307º da LGTFP: 

- Não pagamento culposo e atempado da retribuição, al. a); 

- Não cumprimento culposo das garantias legais ou convencionais do trabalhador, al. b); 

- Aplicação de sanção ilegal, al. c); 

- Não cumprimento, de forma culposa, de condições de segurança, higiene e saúde no 

trabalho, al. d); 
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- Lesão culposa dos interesses patrimoniais sérios do trabalhador, al. e); 

- Por parte do empregador ou seu representante, ofensa à integridade física, moral, honra 

ou dignidade do trabalhador, al. f); 

À semelhança da extinção por motivos disciplinares, o elenco previsto para a extinção por 

justa causa é exemplificativo, podendo ocorrer outras situações que justifiquem a extinção 

do vínculo pelo trabalhador com justa causa (Nunes, 2014). 

Estão consignadas na lei outras situações em que o trabalhador poderá cessar o vínculo, 

com justa causa, nomeadamente (nº 3 do art. 307º da LGTFP):  

- Necessidade de cumprimento de obrigações legais inconciliáveis com o vínculo de 

emprego público, al. a);  

- Alteração substancial e duradoura das condições de trabalho disponibilizadas pelo 

empregador público, al. b);  

- Não pagamento atempado de retribuição de forma não culposa, al. c); 

Esta modalidade de cessação do vínculo respeita um procedimento, é efetuado de forma 

escrita, nos trinta dias subsequentes ao conhecimento dos factos que o motivaram, com 

exceção do cumprimento de obrigações legais, em que a notificação, ao empregador, deve 

ocorrer logo que possível ao conhecimento da circunstância em causa (art. 308º da 

LGTFP). 

A extinção do vínculo de emprego público, nestes termos, apenas confere ao trabalhador 

o direito a uma indemnização se o motivo da justa causa derivar de um comportamento do 

empregador público, nos termos do nº 2 do art. 307º da LGTFP. A compensação é 

determinada entre trinta a sessenta dias de remuneração base por cada ano completo de 

antiguidade, mas nunca inferior a três meses (nº 1 do art. 309º da LGTFP). 

As causas expostas no nº 3 do art. 307º da LGTFP, apesar de constituírem motivo para a 

extinção por justa causa não conferem o direito ao trabalhador o direito de receber uma 

indemnização (Nunes, 2014). 

2.4.6 - Extinção do vínculo na sequência de processo de requalificação - Norma revogada 
 

A Lei n.º 23/2004, de 22 de junho - LCIT, nos art. 17º e 18º estabeleceu a “caducidade do 

contrato de trabalho por extinção da pessoa coletiva pública” e o “despedimento por 

redução de atividade”, enquanto que a Lei n.º 59/2008 de 11 de setembro - RCTFP, no art. 
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272º aprovou o conceito de “despedimento por inadaptação”, diplomas revogados pela 

LGTFP que instituiu a cessação do vínculo de emprego público após processo de 

requalificação. 

Segundo Pires (2014) o recurso à figura do regime de mobilidade e consequente extinção 

do vínculo surgiu devido à dificuldade prática de recorrer às anteriores figuras de cessação 

do vínculo de emprego por causas objetivas, designadamente o despedimento por extinção 

do posto de trabalho ou coletivo e a caducidade do contrato de trabalho por extinção de 

pessoa coletiva pública. O autor (2014) aponta diversos motivos para esse facto: a 

incompleta definição das situações de facto que integravam a extinção do vínculo de 

emprego público, a insuficiente segmentação das causas de cessação por factos objetivos, 

a inexistência da designação de procedimentos administrativos inerentes à cessação do 

vínculo e a omissão legal do direito dos trabalhadores a uma compensação e respetiva 

forma de cálculo.  

Conforme referido, as normas contantes do nº 2 do art. 289º e artigos 311º a 313º da 

LGTFP, que previam que o contrato de trabalho em funções públicas podia ser objeto de 

extinção na sequência de processo de requalificação de trabalhadores, em caso de 

reorganização de serviços ou racionalização de efetivos na Administração Pública, 

encontram-se revogadas pela Lei nº 25/2017 de 30 de maio. 

Atendendo à relevância para a presente dissertação referem-se as principais disposições 

da norma revogada. 

Conforme determinava o art. 259º da LGTFP estavam excluídos da aplicação deste 

preceito, os trabalhadores que detinham o vínculo de nomeação à data da entrada em vigor 

da Lei nº 35/2014 de 20 de junho. De facto, segundo a al. c) do nº 1 do art.º. 42º da lei 

preambular, encontram-se os referidos trabalhadores abrangidos pela cláusula de 

salvaguarda prevista no nº 4 do art. 88º da Lei 12-A/2008, sendo incluídos na segunda fase 

da requalificação, enquanto que para os restantes trabalhadores ocorria a cessação do 

contrato de trabalho (nº 2 do art. 259º da LGTFP). 

Relativamente a este preceito, diversos autores manifestaram discordância quanto à 

aplicação da mesma. Pires (2018) salienta a sua iniquidade, uma vez que a norma poderia 

ter como consequência que trabalhadores com mérito reconhecido (através de avaliações 

de desempenho) terem o seu vínculo de trabalho cessado, em virtude do serviço onde 

exerciam funções possuírem excesso de funcionários e outros trabalhadores, integrados 

em serviços com carência de recursos humanos, mas com menores classificações, 
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manterem o vínculo. Enquanto que Lopes (2016) advoga que a aplicação do preceito, 

referido, se deveria aplicar de forma homogénea a trabalhadores contratados e com o 

vínculo de nomeação, salientando que tal medida não ofenderia princípios constitucionais, 

e por outro lado, não afetaria, os traços essências da Administração Pública e a função do 

trabalhador ao serviço do interesse público. 

2.4.7 - Extinção do vínculo nos termos do RVP 
 

A Lei n.º 25/2017 de 30 de maio aprovou o regime da valorização profissional dos 

trabalhadores com vínculo de emprego público. Instituiu no artigo 6º da lei preambular, que 

os trabalhadores que se encontravam no regime de requalificação, mas na situação de 

inatividade, ou seja, aqueles abrangidos pela segunda fase do processo de requalificação, 

no prazo máximo de sessenta dias após a entrada em vigor da lei podiam optar pelas 

situações previstas nas alíneas a) a d), nomeadamente: 

- Regresso à atividade através da integração em posto de trabalho nos termos do art. 27.º 

do regime da valorização profissional (RVP); 

- Cessação do vínculo por mútuo acordo, nos termos regulados no artigo 30.º do RVP, 

sendo considerada a última remuneração base mensal anterior à colocação na situação de 

requalificação; 

- Aplicação do regime excecional previsto no artigo 7.º da lei, nomeadamente os 

trabalhadores com idade igual ou superior a cinquenta e cinco anos podiam optar por 

manter-se no regime da requalificação até à idade legal de reforma ou aposentação; 

- Passagem à situação de licença sem remuneração; 

Assim, nos termos do RVP, os trabalhadores abrangidos pela segunda fase do processo 

de requalificação, em situação de inatividade, poderiam cessar o vínculo na condição da 

existência de mútuo acordo. 

2.4.8 - Cessação da comissão de serviço 
 

A última causa específica de cessação do vínculo de emprego público é a denúncia do 

trabalhador ou empregador da comissão de serviço, aplicando-se nos termos art. 25º da 

Lei nº 2/2004, de 15 de janeiro, a titulares de cargos dirigentes. A denúncia da comissão 

de serviço pode ser realizada pelo trabalhador ou pelo empregador, na falta de disposição 
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legal em contrário, com antecedência mínima de trinta dias (nº 3 e 4 do art. 289º da 

LGTFP). 

No âmbito de um procedimento disciplinar, a sanção de cessação da comissão de serviço 

para além de implicar o termo do cargo exercido impede o exercício de qualquer cargo 

dirigente ou equiparado durante o período de três anos, a contar da data da notificação da 

decisão (nº 5 do art. 182º da LGTFP). 

 

2.5 - Análise comparativa da extinção do vínculo de trabalho entre Código de 

Trabalho e Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 
 

Despedimento coletivo e despedimento por extinção do posto de trabalho 

O despedimento coletivo e por extinção do posto Trabalho encontra-se estipulado no 

Código de Trabalho, no entanto, na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas não há 

qualquer referência a estas modalidades de cessação do vínculo. Salienta-se que ambas 

as modalidades estiveram previstas no regime público designadas por “Despedimento por 

redução de atividade”, na Lei do Contrato Individual de Trabalho. O art. 18º da referida Lei, 

que foi revogado pela LGTFP, previa o despedimento coletivo e por extinção do posto de 

trabalho, “para além dos casos previstos no Código do Trabalho, (…) por razões de 

economia, eficácia e eficiência (…)” na prossecução das respetivas atribuições das 

Pessoas coletivas de emprego público. 

A LGTFP consagrou um regime de extinção do contrato de trabalho por motivos objetivos, 

cuja causa fundamental consistia no encerramento de um serviço ou secção de um 

Organismo Público. Esta norma foi revogada tendo sido instituído o regime de valorização 

profissional. Não obstante a colocação do trabalhador na requalificação não ocorrer por 

facto imputável ao mesmo, a cessação do vínculo, no âmbito do RVP, resulta de um acordo 

com o trabalhador. 

Assim, não ocorrendo a cessação referida por factos objetivos, não é possível estabelecer 

uma comparação, absoluta, com este tipo de cessação no regime privado.  

De outro modo, pode afirmar-se que o regime da valorização profissional é mais vantajoso 

para os trabalhadores do setor público comparativamente aos do privado, no qual as 

causas de cessação por motivos objetivos são diversas e têm como consequência o 

despedimento do trabalhador. De facto, nos termos do RVP concede-se aos trabalhadores, 
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do setor público, em situação de inatividade, para além da cessação com mútuo acordo 

com o vencimento base anterior à situação de requalificação, a opção de regresso à 

atividade nos termos previstos, a manutenção do vínculo sem remuneração ou a 

permanência na requalificação até à idade da reforma ou aposentação. 

Despedimento por inadaptação 

No regime privado de emprego o despedimento por inadaptação encontra-se previsto nos 

artigos 373º a 380º do CT. Relativamente ao regime público de emprego, o despedimento 

por inadaptação foi introduzido pelo Regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas 

- Lei n.º 59/2008, de 11 de setembro (artigos 259º a 267º) tendo sido revogado pela Lei n.º 

35/2014, de 20 de junho. Deste modo, neste regime a figura do despedimento por 

inadaptação é inexistente.  

Despedimento por motivos disciplinares 

O despedimento por motivos disciplinares ocorre no regime privado, nos termos dos artigos 

351º a 358º do CT, quando o comportamento do trabalhador é de tal forma culposo que 

inviabiliza a manutenção do posto de trabalho. De igual forma, no regime público, nos 

termos dos artigos 187º e 297º da LGTFP, a infração disciplinar impossibilita a manutenção 

do vínculo. No CT e na LGTFP, a cessação do vínculo, referida, é antecedida de um 

procedimento disciplinar. 

Em ambos os regimes são proibidos os despedimentos sem justa causa, em conformidade 

com princípio constitucional da segurança no emprego presente no art. 53º da Constituição. 

De facto, ambos os Códigos consagram, especificamente a proibição do despedimento ou 

demissão sem justa causa ou por motivos políticos ou ideológicos (art. 338º do CT e art. 

288º da LGTFP).  

No regime público a extinção do vínculo por motivos disciplinares insere-se no âmbito das 

sanções disciplinares, previstas no art. 180º da LGTFP. De facto, a lei de trabalho pública 

inclui o regime disciplinar aplicável aos trabalhadores da Administração Pública. 

Relativamente ao regime privado, o procedimento disciplinar a realizar considera o tipo de 

sanção a aplicar, existindo um maior número de procedimentos para a sanção de 

despedimento, atendendo à dimensão da entidade empregadora (art. 352º a 358º do CT), 

situação inexistente no setor público por força da estrutura organizacional e do princípio da 

legalidade (Carvalho, 2019). 
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Na LGTFP, o prazo para conclusão do procedimento disciplinar é de dezoito meses, a 

contar da data da instauração sob pena de prescrição (nº 5 do art. 178º da LGTFP). 

Enquanto que no CT é imposto um cumprimento mais rigoroso para a conclusão do 

procedimento, que prescreve no prazo de um ano, caso o trabalhador não seja notificado 

da decisão final (nº 3 do art. 329º do CT), não estando previstas quaisquer causas de 

interrupção da prescrição, diferentemente do que sucede no regime público. 

A prescrição da aplicação da sanção disciplinar de despedimento ou demissão prescreve 

no prazo de um ano, contado a partir da data em que a sanção se tornou inimpugnável (al. 

d) do art. 193º LGTFP), enquanto que no regime privado a aplicação da sanção deve ter 

lugar nos três meses subsequentes à decisão, sob pena de caducidade (nº 2 do art. 330º 

do CT). 

O CT contempla o conceito de despedimento abusivo, que se presume caso o trabalhador 

seja despedido em virtude de ter efetuado determinados comportamentos, nomeadamente: 

reclamar legitimamente contra as condições de trabalho; recusar cumprir uma ordem 

proferida por quem não deva obediência; exercer ou candidatar-se ao exercício de funções 

em estrutura de representação coletiva dos trabalhadores; ter alegado ser vítima de 

assédio ou ser testemunha em processos de assédio; e exercer ou invocar os seus direitos 

ou garantias (nº 1 art. 331º do CT). Esta norma não está consagrada na lei pública, 

aplicando-se no regime público por remissão do art. 4º da LGTFP. 

Seguidamente, analisamos se a sanção expulsiva, no regime privado e público é definitiva 

ou temporária. Obviamente, no regime privado a sanção de despedimento disciplinar, 

autonomamente, sem estar associada a outras sanções disciplinares ou penas judiciais, 

como por exemplo a expulsão de uma determinada ordem profissional, não impedirá o 

trabalhador de iniciar novo vínculo laboral noutra entidade empresarial. 

Quanto ao regime público, a demissão ou despedimento disciplinar, consiste no 

afastamento do trabalhador, com contrato de trabalho em funções públicas ou com o 

vínculo de nomeação, do órgão ou serviço, cessando o vínculo de trabalho (nº 5 e nº 6 do 

art. 181º da LGTFP). Nos termos do art. 240º da LGTFP, a sanção expulsiva poderá ser 

temporária, se após decorridos três anos da aplicação da pena, o trabalhador solicite, em 

resultado da sua boa conduta, a reabilitação e a mesma lhe for concedida pela entidade 

competente que aplicou a pena. Evidentemente, a reabilitação não concede ao trabalhador 

o direito de reestabelecer o vínculo de trabalho previamente constituído (nº 5 do art. 240º 

da LGTFP), mas sim de se candidatar, nos termos legais e eventualmente exercer novas 

funções num serviço da Administração Pública. 
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Por outro lado, antes de decorrido o prazo referido, imediatamente após a sanção 

expulsiva, o trabalhador poderá exercer funções noutro serviço público que não exija 

particulares condições de dignidade e confiança comparativamente àquele que aplicou a 

sanção expulsiva (nº 4 do 182º da LGTFP). Carvalho (2019, p. 188) concorda com a 

solução apresentada pela norma “(…)  não seria compreensível que o mesmo trabalhador 

pudesse, ainda que em outro serviço, iniciar uma outra relação de emprego que implique 

o nível de confiança que ele já demonstrou não ser merecedor”.  

Mais refere a autora (2019) que, ao contrário do que vem expresso para a sanção de 

cessação da comissão de serviço (prevista no nº 5 do art. 182º da LGTFP), não está 

definido qualquer limite temporal para o trabalhador a quem foi aplicada a sanção de 

despedimento disciplinar ou demissão ser admitido em novas funções que exijam o mesmo 

nível de confiança do cargo de que foi afastado, o que levanta questões de 

constitucionalidade da eternidade da sanção (conforme disposto no nº 4 do art. 30º da 

CRP), impedindo dessa forma o direito constitucional de acesso à Administração Pública. 

Assim, e não obstante as questões referidas, a pena de despedimento disciplinar 

considera-se “não definitiva” em ambos os regimes de emprego, apresentando diversas 

condicionantes legais no regime público. 

Extinção por caducidade 

No regime privado de emprego a caducidade do contrato ocorre com o seu termo, por 

impossibilidade superveniente e absoluta do trabalhador ou do empregador de prestar ou 

receber o trabalho ou com a reforma do trabalhador (art. 343º do CT). No regime público, 

o contrato caduca por motivos idênticos ao regime privado, com exceção da caducidade 

por impossibilidade de o empregador receber o trabalho, circunstância não expressa no 

art. 291º da LGTFP. O vínculo de emprego público caduca igualmente quando o 

trabalhador atinge setenta anos, com exceção da opção legal pela continuação de funções 

previsto no art. 294.º- A da LGTFP. 

Pires (2018), refere que, comparativamente ao regime laboral privado, a caducidade não 

pode verificar-se em razão da impossibilidade superveniente, absoluta e definitiva do 

empregador receber a prestação de trabalho, nos termos da al. b) do art. 343º do CT. De 

outro modo, não pode ocorrer nas situações previstas, nos art. 346º e 347º do CT, ou seja, 

no caso de “morte do empregador, extinção da pessoa coletiva ou encerramento da 

empresa “e art. 347º do CT “insolvência e recuperação de empresa”, por força do disposto 

no nº 2 do art. 2º do CIRE, que excluí as entidades públicas do regime de insolvência. 



76 

 

Extinção por revogação ou acordo 

No CT, a revogação do contrato de trabalho consiste num acordo escrito entre trabalhador 

e empregador que fazem cessar o vínculo (art. 349º do CT), estando prevista a figura da 

revogação, como forma de proteger o trabalhar que pretende renunciar ao acordo efetuado 

(art. 350º do CT).  

Na LGTFP, a extinção por acordo não se centra no trabalhador, mas no serviço público. 

Nos termos do art. 295º da LGTFP, o acordo de cessação pode ocorrer se o serviço ou 

organismo, comprovadamente, tiverem capacidade para exercer funções com um número 

inferior de recursos humanos, excluindo o trabalhador que firma o acordo e, deste modo, 

a revogação do acordo prevista no Código de Trabalho, que se destina a proteger o 

trabalhador, não se encontra expresso no regime público. No entanto, segundo Pires 

(2018) é questionável a aplicação do art. 350º do CT, no emprego público, uma vez que a 

subordinação jurídica em ambos os domínios é idêntica, não existindo motivo que obste 

aos trabalhadores do setor público de acederem à cessação do acordo de revogação.  

O acordo de revogação, no setor público, tem outras características externas ao 

trabalhador e inerentes ao serviço, como sendo a comprovação de que o empregador 

público possui orçamento para pagar a compensação devida, (al. b) do nº 1 do art. 295º da 

LGTFP) e a autorização prévia dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das 

finanças e da Administração Pública e do membro do Governo que exerça poderes de 

direção, superintendência ou tutela sobre o empregador público, (nº 2 e nº 4 do art. 295º 

da LGTFP).  

No regime privado de emprego, a compensação a atribuir ao trabalhador não é obrigatória, 

sendo concedida apenas por acordo (nº 5 do art. 349º do CT), enquanto que no regime 

púbico a compensação encontra-se estabelecida no art. 296º da LGTFP, devendo constar 

do acordo de cessação. 

Por outro lado, a extinção por acordo impede o trabalhador de constituir um novo vínculo 

de trabalho com a Administração Pública, pelo período correspondente ao quádruplo dos 

meses da compensação percebida (nº 4 do art. 296º da LGTFP), circunstância inexistente 

no setor privado. 

Resolução e extinção pelo trabalhador com justa causa 

O regime de resolução do contrato pelo trabalhador encontra-se previsto nos artigos 394º 

a 399º do CT, consistindo numa cessação do contrato por iniciativa do trabalhador que 
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poderá ter origem em comportamentos do empregador ou situações alheias a este. De 

igual forma, a extinção do vínculo de emprego público, efetuada pelo trabalhador com justa 

causa (art. 307º a 310º da LGTFP), ocorre por iniciativa do trabalhador devido a 

comportamentos lesivos do empregador que justificam a justa causa ou devido a outras 

circunstâncias que impedem o primeiro de manter o vínculo, não imputáveis ao 

empregador. 

Denúncia pelo trabalhador e extinção pelo trabalhador com aviso prévio 

A denúncia do contrato pelo trabalhador encontra-se prevista nos artigos 400º a 403º do 

CT, consiste na denúncia pelo trabalhador do contrato, independentemente de existir justa 

causa, efetuando-o por documento escrito com a antecedência definida. Esta modalidade 

de cessação está consagrada na LGTFP, designada como “extinção pelo trabalhador com 

aviso prévio” (art. 303º a 306º da LGTFP), sem diferenças significativas relativamente ao 

CT. A exceção é a norma relativa ao “abandono de trabalho” prevista no art. 403º do CT, 

que por constituir uma modalidade autónoma de cessação do vínculo, não poderá ser 

aplicável aos trabalhadores do regime público (Pires, 2018). 

Nunes (2014) refere que não tem aplicabilidade no regime público, a revogação da 

denúncia, conforme art. 402º do CT (de igual modo para a cessação do acordo de 

revogação previsto no art. 350º e revogação da resolução, prevista no art. 397º do CT). Em 

sentido oposto, Pires (2018), considera que o facto de não estar expressamente previsto 

na lei de trabalho pública, a possibilidade de revogação da resolução ou da denúncia não 

pode deixar de implicar a aplicação do disposto no CT (art. 397º e 402º) por remissão do 

nº 1 do art. 4º LGTFP. 
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Conclusão 
 

Atendendo a que foram referidos os principais aspetos dos regimes de emprego público e 

privado, pretendemos discernir, perante os argumentos apresentados na literatura, se as 

diferenças mais significativas na contratação a termo e na extinção do vínculo de trabalho 

têm justificação no contexto legislativo atual. 

Partimos da noção inicial que nos dois regimes não poderá existir uma unificação total, 

uma vez que a Administração Pública terá sempre que se reger pelo objetivo constitucional 

do interesse público, e dessa forma, tanto o empregador como os trabalhadores estão 

sujeitos a deveres distintos daqueles que exercem funções no setor privado. 

Contudo, relativamente aos temas da presente dissertação, contrato a termo e extinção do 

vínculo, a não uniformização do regime público e privado de emprego não impede uma 

maior homogeneidade, assim como uma atenuação das diferenças atualmente existentes. 

 
Com referência ao primeiro capítulo da dissertação, a contratação a termo foi consagrada 

na lei pública para fazer face a necessidades transitórias das entidades públicas e com o 

objetivo de dar resposta aos novos desafios inerentes à modernização e melhoria da 

qualidade dos serviços da Administração.  

Porém, o legislador optou por manter recursos diferentes para aspetos específicos de 

ambos os regimes, nomeadamente, a conversão dos contratos a termo em contratos por 

tempo indeterminado no privado e a proibição desta conversão no público.  

Concluímos, após a análise à extensa argumentação apresentada pelos autores 

mencionados que, por um lado, esta diferenciação não é desejável, atendendo a fatores 

de equidade entre os trabalhadores. Por outro lado, no setor público, o fundamento que 

mais pesa na proibição da conversão dos contratos a termo em contratos sem termo é o 

direito constitucional do livre acesso à Administração Pública.  

No recrutamento de trabalhadores para vínculos de emprego público a termo, o método de 

seleção limita-se à “avaliação curricular” (conforme disposto no nº 6 do art. 36º da LGTFP), 

estando inerente a este procedimento um considerável grau de subjetividade do avaliador 

e, consequentemente, caso a conversão para contrato sem termo ocorresse, poderia estar 

ameaçado o direito constitucional acima referido. Consideramos que uma alteração 

legislativa, nomeadamente a aplicação do método de seleção de procedimento concursal, 

conforme previsto no nº 1 do art. 36º da LGTFP para vínculos de emprego público por 
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tempo indeterminado, asseguraria o direito constitucional do livre acesso à Administração 

Pública, caso a conversão para contrato sem termo ocorresse posteriormente, em 

situações análogas às que sucedem no regime privado. Atendendo a que os contratos a 

termo se destinam a necessidades temporárias ou urgentes das instituições públicas, não 

compatíveis com a realização de procedimentos concursais que se prolongam no tempo, 

o recurso a uma “bolsa de recrutamento” por áreas funcionais seria a resposta para esta 

contingência. 

Assim, nesta modalidade de vínculo transitória estaria assegurado uma maior 

uniformização entre os regimes público e privado, garantindo a todos os trabalhadores, o 

princípio constitucional da segurança no emprego, o que não ocorre atualmente com a 

norma de proibição imposta no art. 63º da LGTFP. 

Relativamente ao segundo capítulo da dissertação, na extinção do vínculo de trabalho 

poder-se-á aludir a regimes opostos no setor privado e público, neste último são 

inexistentes as causas de cessação por motivos objetivos. 

De facto, no setor público, na ocorrência de reorganização e extinção de serviços e 

consequente extinção de postos de trabalho, caso o serviço público não tenha 

possibilidade de providenciar novas funções compatíveis com a categoria do trabalhador, 

a solução centraliza-se na valorização profissional deste, conforme Lei n.º 25/2017 de 30 

de maio. Assim, são facultadas ao trabalhador diversas opções para além da cessação de 

funções por mútuo acordo, podendo este manter o vínculo com a Administração em 

situação de inatividade. Portanto, a LGTFP concentra a resposta da “inadequação” de 

recursos humanos no trabalhador e não no serviço público.  

Constata-se, por um lado, que a inexistência de causas objetivas de cessação de vínculo 

de emprego público não resulta de qualquer constrangimento constitucional à sua 

aplicação (Pires, 2014). E assim, consideramos que esta total discrepância entre o regime 

privado e público, na extinção do vínculo por motivos objetivos, não concretiza o princípio 

da igualdade presente na nossa Lei Fundamental e, identicamente, não se justifica do 

ponto de vista da prossecução dos princípios organizacionais da Administração Pública.  

Efetivamente, em casos de justificado interesse público, materializado no “princípio da boa 

administração” e da adequação dos recursos humanos às necessidades das entidades 

públicas, a extinção do vínculo de emprego público será admissível (Pires, 2014, pp. 72-

74). 
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Deste modo, após a verificação da inexistência de posto de trabalho compatível com a 

função do trabalhador na sequência de extinção ou reorganização do serviço, a cessação 

do vínculo poderá ocorrer conforme esteve previsto, no revogado regime de requalificação. 

Nesta circunstância, deveria manter-se em ambos os regimes, público e privado, a 

proibição dos despedimentos por justa causa, conforme art. 53º da CRP, não devendo ser 

afetado a prossecução do interesse público e a competência exclusiva da Assembleia da 

República de legislar sobre as bases do regime e âmbito da função pública, presente no 

art. 266º e 269º da CRP.  

Atendendo às condicionantes legais referidas, não será, porém, de ocultar a dificuldade 

inerente à aplicação de causas objetivas no setor público, e assim, a legislação teria que 

impor, ainda, nesta matéria o princípio da proporcionalidade (decorrente do art. 2º e do nº 

2 do art. 266º da CRP) e limitar a discricionariedade e a arbitrariedade do empregador 

público (Pires, 2014).  

Por fim, defendemos que o regime público deve, em benefício do princípio do serviço 

público e por motivos de eficácia, modernizar a gestão dos recursos humanos, 

aproximando a legislação do regime público ao privado naquilo que servir esse fim 

específico, não derivando desse facto perda da identidade do serviço público. 
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