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INTRODUÇÃO

O presente Guia visa facultar aos trabalhadores que exercem funções públicas 
e aos seus dirigentes e delegados sindicais um documento prático e acessí-
vel que os informe sobre os seus direitos e deveres individuais, enquanto tra-
balhadores sujeitos de uma relação jurídica de emprego público, e coletivos, 
enquanto sindicalistas, de modo a que todos possam levar por diante as suas 
funções e competências em prol da defesa dos seus legítimos direitos e inte-
resses, constitucional e legalmente consagrados, sem esquecer obviamente a 
prossecução do interesse público a que se encontram vinculados.

A deriva do estatuto da função pública do âmbito do direito público admi-
nistrativo para o do direito privado do trabalho, numa época em que se assiste 
aqui a uma marcada flexibilização laboral, precarização do emprego, perda 
progressiva de direitos e desemprego, fruto da emergência das doutrinas e 
ideologias neoliberais ocorrida logo a seguir ao colapso dos regimes comu-
nistas; a entrada em vigor de uma nova legislação laboral sobre os trabalha-
dores em funções públicas, a Lei de Trabalho em Funções Públicas (LTFP); 
a apreciável redução do efetivo destes trabalhadores, verificada nos últimos 
anos, como consequência do Programa de Assistência Económica e Finan-
ceiro (PAEF), assinado entre Portugal, a União Europeia e o Fundo Monetário 
Internacional em maio de 2011, por via da sua passagem à reforma ou do puro 
e simples abandono da função pública, com a concomitante perda dos mais 
experientes, que constituíam a memória coletiva da Administração Pública 
(AP), transmissível aos mais novos; o ingresso de novos profissionais sem a 
devida preparação e aculturação no que toca à organização e funcionamento 
dos diferentes empregadores públicos (EPs) que constituem a AP; e os impac-
tos recentes da pandemia do COVID 19 sobre a Administração Pública e os 
seus trabalhadores, em que o recurso ao teletrabalho emergiu como modali-
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dade de trabalho suscetível de conciliar as necessidades do trabalho com as 
medidas de isolamento profilático, são algumas das razões que justificam e 
tornam urgente facultar aos trabalhadores e aos seus representantes sindicais 
informação e formação assertiva sobre a respetiva legislação laboral que lhes 
permita defender e garantir a sua condição de trabalhadores, enquanto tais, 
e de cidadãos, detentores de direitos, liberdades e garantias constitucionais. 

Por força das alterações legislativas entretanto introduzidas à LTFP, pro-
cedeu-se, por último e como não podia deixar de ser, à revisão e atualização 
do texto da presente obra. 

Resta-nos, assim, fazer votos para que este documento se constitua num 
verdadeiro Estatuto Jurídico do Trabalhador em Funções Públicas, e do Sin-
dicalismo na Administração Pública, que lhe dê a conhecer os meandros da 
LTFP que os rege, bem como os direitos e prerrogativas coletivas que assis-
tem aos seus representantes sindicais, que os habilite a melhor exercer a sua 
atividade sindical junto dos trabalhadores e, não menos importante, junto 
dos EPs (empregadores públicos) que constituem a nossa AP, na certeza de 
que é, também, por aqui que passa e se afirma a quota-parte da cidadania 
que lhes cabe na sociedade, enquanto trabalhadores e sindicalistas, e se con-
tribui assim para a construção de uma sociedade cada vez mais participada, 
transparente e democrática.

Angra do Heroísmo, 19 maio de 2021

Francisco José Duarte Pimentel
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Capítulo I
A Administração Pública

1. O direito, tradicionalmente definido como o sistema de normas de con-
duta social, assistido de proteção coletiva (Introdução ao Estudo do Direito, João 
Castro Mendes, Editora Danúbio, Lisboa, 1984), regula as relações jurídicas 
que se estabelecem entre os homens. Não obstante esta definição do direito 
ter sido, desde finais do século passado, alvo de críticas visando a substitui-
ção do conceito de relação jurídica pelo de situação jurídica, e o facto des-
tes críticos terem conseguido afastar o uso daquele conceito do texto final 
da LTFP, através do recurso às figuras de vínculo de trabalho em funções 
públicas e vínculo de emprego público, continuamo-nos a manter fiéis a ele, 
não só por razões que se prendem com a alteridade do direito e com a dog-
mática do nosso direito positivo, que assenta no conceito de relação jurídica, 
mas fundamentalmente por ser esta a noção que melhor nos permite expli-
car e compreender o objeto e fim últimos do direito. No caso em apreço, que 
nos permite dizer que o direito da função pública vertido na LTFP é o sis-
tema de normas que regula as relações de trabalho em funções públicas e de 
emprego público constituídas entre a Administração Pública, por um lado, 
mas não toda como veremos adiante, e os prestadores de serviço e os traba-
lhadores, por outro. Administração Pública, enquanto empregador público, 
e trabalhador em funções públicas, são, por excelência, os sujeitos da rela-
ção laboral pública propriamente dita ou do vínculo de jurídico de emprego 
público regulado na LTFP e que constituem, por isso, o objeto de estudo e 
os destinatários desta obra (artº 6º da LTFP). 

Vejamo-los! 
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2. AP em sentido orgânico ou subjetivo – é o conjunto de órgãos, ser-
viços e agentes de diferentes e diversas entidades públicas que, reunindo e 
mobilizando inúmeros recursos financeiros, técnicos, materiais e humanos, 
desenvolve e prossegue, em nome do interesse público da comunidade em 
que se insere e representa, a satisfação regular e contínua das suas necessida-
des coletivas de segurança, cultura e bem-estar, sendo visível a importância 
da AP pelo conjunto de normas que a CRP lhe consagra (arts. 266º a 272º) e 
pela sujeição da sua ação de realização do interesse público ao respeito estrito 
pelos direitos e interesses constitucionalmente protegidos dos cidadãos. 

3. AP em sentido material ou objetivo – é, por sua vez, «a atividade típica 
dos serviços públicos e agentes administrativos desenvolvida no interesse 
geral da coletividade, com vista à satisfação regular e contínua das necessi-
dades coletivas de segurança, cultura e bem-estar, obtendo para o efeito os 
recursos mais adequados e utilizando as formas mais convenientes» (Diogo 
Freitas do Amaral, «Curso de Direito Administrativo», Volume I, 3ª Edição, 
Almedina, 2009, pág. 39).

4. Entidades que constituem a AP em sentido orgânico ou subjetivo – 
a AP é composta por uma diversidade de entidades públicas dotadas de per-
sonalidade jurídica, de pessoas coletivas públicas, que se passam a enunciar:

 a) Estado-administração – que é a pessoa coletiva de direito público 
de população e território que, no país, desenvolve, sob a direção do 
governo e de modo direto, uma atividade administrativa destinada à 
satisfação das múltiplas necessidades coletivas de segurança, cultura 
e bem-estar de âmbito nacional. Estamos aqui perante a chamada AP 
direta do Estado (ou AP Central), que abarca todos os órgãos, servi-
ços e agentes que integram a pessoa coletiva Estado (vd. Lei nº 4/2004, 
de 15 de janeiro, que aprova os princípios e normas a que deve obe-
decer administração direta do Estado, alterada pela Lei nº 51/2005, 
de 30 de agosto, pelo Dec. – Lei nº 200/2006, de 25 de outubro, pelo 
Dec. – Lei nº 105/2007, de 3 de abril, pela Lei nº 64-A/2008, de 31 de 
dezembro, pela Lei nº 57/2011, de 28 de novembro, pelo Dec. – Lei nº 
116/2011, de 5 de dezembro, e pela Lei nº 64/2011, de 22 de dezembro).

 b) As Autarquias Locais – são as pessoas coletivas públicas de popu-
lação e território que, no âmbito das suas circunscrições territoriais 
administrativas mais pequenas, como sejam os municípios e as fre-
guesias, desenvolvem, sob a direção dos respetivos órgãos executivos 
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e de um modo direto, uma atividade administrativa destinada à satis-
fação das múltiplas necessidades coletivas das respetivas populações 
resultantes das suas relações de vizinhança, através de órgãos próprios 
por elas eleitos. Estamos aqui perante a AP direta das autarquias 
(ou AP Local), que integra todos os órgãos, serviços e agentes de 
cada uma das autarquias locais (vd. Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 
que estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurí-
dico de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, 
alterado pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei nº 67/2007, 
de 31 de dezembro, pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro, 
pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, pela Lei nº 75/2013, de 12 de 
setembro, que estabelece o regime jurídico das autarquias locais das 
entidades intermunicipais e do associativismo autárquico, retificado 
pelas Declarações nºs 50-A/2013 e 46-C/2013, respetivamente de 1 
e 11 de novembro, alterado pela Lei nº 25/2015, de 30 de março, pela 
Lei nº 69/2015, de 16 de julho, pela Lei nº 7-A/2016, de 30 de março, 
e pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, e pela Lei nº 71/2018, de 31 
de dezembro). 

 c) As Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira – são as pessoas 
coletivas de direito público de população e território que desenvol-
vem, sob a direção dos seus governos regionais e de um modo direto, 
uma atividade administrativa destinada à satisfação das múltiplas 
necessidades coletivas das populações dos respetivos arquipélagos 
(muito embora estas Regiões possuam autonomia política, caracteri-
zada pela titularidade do poder legislativo próprio por parte das res-
petivas assembleias legislativas regionais, é, contudo, a sua autonomia 
administrativa que importa para a sua definição enquanto pessoa cole-
tiva de direito público). Temos aqui as APs diretas das Regiões (ou 
as APs Regionais dos Açores e da Madeira), que abrangem todos 
os órgãos, serviços e agentes que fazem parte integrante de cada uma 
das pessoas coletivas regionais (Vd. Estatuto Político-Administrativo 
dos Açores aprovado pela Lei nº 39/80, de 5 de agosto, alterado pela 
Lei nº 9/87, de 26 de março, pela Lei nº 61/98, de 27 de agosto, e pela 
Lei nº 2/2009, de 12 de janeiro, e o Estatuto Político-Administrativo 
da Madeira, aprovado pela Lei nº 13/91, de 5 de junho, alterado pela 
Lei nº 130/99, de 21 de agosto, e pela Lei nº 12/2000, de 21 de junho). 

 d) Os Institutos Públicos – são as pessoas coletivas públicas, dotadas de 
personalidade jurídica, autonomia administrativa e órgãos de gestão 
próprias, de natureza institucional, que desenvolvem, sob a direção dos 
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respetivos conselhos de administração, uma atividade administrativa 
destinada à satisfação de necessidades coletivas específicas de carácter 
não empresarial que lhes forem atribuídas pelas suas entidades cria-
doras, Estado, Regiões Autónomas ou municípios, ficando, por esse 
facto, sujeitos aos poderes de superintendência e de tutela destas suas 
entidades públicas criadoras. Temos aqui AP Indireta (adjetivada do 
Estado, das Regiões ou dos municípios, conforme a entidade pública 
que esteve na sua génese), que integra todos os órgãos, serviços e agen-
tes que compõem cada um dos institutos (vd. Lei nº 3/2004, de 15 de 
janeiro, que aprovou a lei-quadro dos institutos públicos, alterada pela 
Lei nº 51/2005, de 30 de agosto, pelo Decreto – Lei nº 200/2006, de 
25 de outubro, pelo Dec. – Lei nº 105/2007, de 3 de abril, pela Lei nº 
64-A/2008, de 31 de dezembro, pelo Dec. – Lei nº 40/2011, de 22 de 
março, pela Resolução da Assembleia da República nº 86/2011, de 11 de 
abril, pela Lei nº 57/2011, de 28 de novembro, pelo Dec. – Lei nº 5/2012, 
de 17 de janeiro, pelo Dec. – Lei nº 123/2012, de 20 de junho, pela Lei 
nº 24/2012, de 9 de julho, pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro, 
pelo Dec. – Lei nº 102/2013, de 25 de julho, pelo Dec. – Lei nº 40/2015, 
de 16 de março, e pelo Dec. – Lei nº 96/2015, de 29 de maio). 

  Freitas do Amaral distingue, no âmbito desta Administração Pública indireta, 
3 espécies de institutos públicos, a saber:

	 •	 Os serviços personalizados – são os serviços públicos criados por lei, e 
por ela dotados de personalidade jurídica e de autonomia administrativa e 
financeira, «para assegurar o desempenho de determinadas funções admi-
nistrativas de caráter não empresarial, pertencentes ao Estado ou a outra 
pessoa coletiva pública», daqui resultando uma sobreposição de conceitos 
entre estes serviços e os institutos públicos, ao ponto de se poder considerar 
como estando perante realidades sinónimas. Exemplos: Centros Regionais 
de Segurança Social, Instituto Nacional de Medicina Legal, Instituto Por-
tuguês do Mar e da Atmosfera, Instituto Nacional de Estatística, Instituto 
do Emprego e da Formação Profissional, Laboratório Nacional de Enge-
nharia Civil, etc.

	 •	 As fundações públicas – são as pessoas coletivas públicas de base fun-
dacional constituídas em torno e por causa de patrimónios consignados à 
realização de fins públicos específicos, em relação às quais a lei reconhece e 
atribui personalidade jurídica e autonomia administrativa e financeira pró-
prias, mandando a Lei nº 24/2012, de 9 de julho, que aprova a lei-quadro 
das fundações, alterada pela Lei nº 150/2015, de 10 de setembro, e regula-
mentado pelo Dec. – Lei nº 157/2019, de 22 de outubro, aplicar aos respeti-



A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

17

vos trabalhadores o regime jurídico dos trabalhadores que exercem funções 
públicas (artº 52º, nº 2, al. b); vd. ainda artº 48º, al. e)). De acordo com este 
diploma as fundações podem assumir uma das seguintes formas: funda-
ções privadas, que são «as fundações criadas por uma ou mais pessoas de 
direito privado, em conjunto ou não com pessoas coletivas públicas, desde 
que estas, isolada ou conjuntamente, não detenham sobre a fundação uma 
influência dominante»; fundações públicas de direito público, que são 
«as fundações criadas exclusivamente por pessoas coletivas públicas, bem 
como os fundos personalizados criados exclusivamente por pessoas coleti-
vas públicas nos termos da lei-quadro dos institutos públicos»; fundações 
públicas de direito privado, que são «as fundações criadas por uma ou 
mais pessoas coletivas públicas, em conjunto ou não com pessoas de direito 
privado, desde que aquelas, isolada ou conjuntamente, detenham uma influ-
ência dominante sobre a fundação» (artº 4º).

	 •	 Os estabelecimentos públicos – são «institutos públicos de natureza cul-
tural ou social, organizados como serviços abertos ao público, e destinados 
a efetuar prestações individuais à generalidade dos cidadãos que delas care-
çam», sendo exemplo disso as Universidades Públicas, que são institutos 
públicos na modalidade de estabelecimentos públicos, mas de regime espe-
cial por força do disposto nos arts. 3º, nº 2 e 48º, nºs 1, al. a) e 2 da Lei nº 
3/2004, de 15 de janeiro, sucessivamente alterado, e da Lei nº 62/2007, de 
10 de setembro, que aprova o regime jurídico das instituições de ensino supe-
rior (Marcelo Rebelo de Sousa e João Caupers são do entendimento que as 
universidades públicas integram a administração autónoma). 

 e) As associações públicas – que integram a chamada administração 
autónoma, são as pessoas coletivas de direito público, de tipo associa-
tivo, destinadas à prossecução de determinados interesses públicos 
pertencentes a um grupo de pessoas que se organizam com um fim 
específico, não lucrativo, e que, por esse facto, definem «com indepen-
dência a orientação das suas atividades, sem sujeição a hierarquia ou a 
superintendência do Governo», a saber, as associações de freguesias, 
as comunidades intermunicipais, as áreas metropolitanas, as regiões 
de turismo, enquanto associações públicas de entidades públicas, as 
ordens profissionais dos médicos, dos advogados, as câmaras dos soli-
citadores, dos despachantes oficiais e dos revisores oficiais de contas, 
como exemplo de associações públicas de entidades privadas. 

 f) As empresas públicas/entidades públicas empresariais/empresas 
municipais – que integram a administração pública indireta, são as 
organizações económicas de fim lucrativo, criadas e controladas por 
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entidades públicas maiores, Estado, Regiões Autónomas ou municí-
pios (vd. Dec. – Lei nº 133/2013, de 3 de outubro, que estabelece os 
princípios e regras aplicáveis ao sector público empresarial, incluindo 
as bases gerais do estatuto das empresas públicas, alterado pela Lei nº 
75-A/2014, de 30 de setembro, pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, 
pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, e pelo Dec. – Lei nº 39-B/2020, 
e Lei nº 50/2012, de 31 de agosto, que aprovou o regime jurídico da ati-
vidade empresarial local e das participações locais, alterada pela Lei nº 
53/2014, de 25 de agosto, pela Lei nº 69/2015, de 16 de julho, pela Lei 
nº 7-A/2016, de 30 de março, pela Lei nº 42/2016, de 28 de dezembro, 
pela Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro, pela Lei nº 71/2018, de 31 de 
dezembro, e pela Lei nº 2/2020, de 31 de março).

5. Administração autónoma – é a administração pública que prossegue 
interesses públicos próprios que a constituem e por isso se dirige a si mesma, 
definindo com independência a orientação das suas atividades, sem sujeição 
a hierarquia ou a superintendência do governo (Freitas do Amaral, in Curso 
de Direito Administrativo, 3º edição, Volume I, Almedina, 2009, págs. 420 e 
421), constituindo exemplos desta autoadministração as associações públicas, 
as autarquias locais e, de um modo especial, as Regiões Autónomas (detento-
ras de autonomia política, isto é, de poder legislativo próprio). 

6. Empregador público (EP) – conforme teremos oportunidade de ver 
no Capítulo IV desta obra, nem todas estas entidades públicas enunciadas 
anteriormente, que integram a nossa AP, são empregadoras públicas, só o 
sendo assim consideradas as que possam constituir relações ou vínculos de 
emprego público nos termos da LTFP (artº 25º, nº 1). 


