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I
Dificuldades da comparação

1. Não aplicação do regime do emprego público a todas as entidades 
que integram a administração pública (arts. 1.º e 2.º da LFTP)
Ao contrário do que seria de supor, em face da existência de um regime 
jurídico específico para o emprego público,1 tal regime não se aplica a 
todos os empregadores que integram o perímetro da Administração 
Pública, nem a todos os trabalhadores ao serviço de empregadores públi-
cos, resultando estas exclusões, quer da própria LTFP (art. 2.º, n.º 1, alí-
neas a) a d)), quer de inúmeros diplomas avulsos que se ocupam das 
estruturas orgânicas e de pessoal de distintas pessoas coletivas públicas.

Contudo, estas exclusões não possuem todas a mesma abrangência.
Desde logo, deparamo-nos com empregadores públicos aos quais a 

LTFP é integralmente inaplicável, sendo certo que, dentro destas, ainda 
podemos distinguir aquelas hipóteses em que o regime supletivo é o do 
CT, daquelas outras em que tal remissão para o regime laboral privado 
inexiste.

Dentro do primeiro leque de casos, podemos enumerar, sem qualquer 
pretensão de exaustividade:

1 O regime da LTFP foi adaptado às regiões autónomas da Madeira (Decreto Legislativo 
Regional nº 11/2018/M, de 3 de agosto) e Açores (Decreto Legislativo Regional nº 13/2019/A, 
de 7 de junho).
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a)  setor empresarial público, englobando empresas públicas2 e as 
entidades públicas empresariais ou EPE’s3 (arts. 17.º, n.º 1 e 56.º do 
Decreto-Lei n.º 133/2013, de 3/10, alterado pela Lei n.º 42/2016, 
de 28/12 e pela Lei n.º 75-A/2014, de 30/9). Contudo, a exclusão 
da alçada da LTFP não é total, pois os n.ºs 1 a 3 do art. 18.º deste 
mesmo diploma, determinada a aplicação do regime ditado para o 
emprego público em matéria de subsídio de refeição e do abono de 
ajudas de custo e transporte por deslocações em território portu-
guês e ao estrangeiro (n.º 1); retribuição devida por trabalho suple-
mentar (n.º 2); e retribuição devida por trabalho noturno (n.º 3);

b)  entidades reguladoras ou supervisoras, nos termos do art. 32.º, 
n.º 1, da Lei n.º 67/2013, de 28/8, alterada pela Lei n.º 12/2017, de 
2/5 e art. 2.º, n.º 1, alínea c), da LTFP e, ainda, dos estatutos e, ou, 
leis orgânicas destas entidades, tais como, por exemplo, do Banco 
de Portugal (BdP),4 da Comissão de Mercado de Valores Mobi-
liários (CMVM)5 ou da Autoridade Nacional de Comunicações 
(ANACOM).6

c)  instituições de ensino superior em regime fundacional, de acordo 
com o art. 134.º, n.ºs 1 a 4, do Regime Jurídico das Instituições de 
Ensino Superior (RJIES);7

2 Este regime aplica-se, primacialmente, ao setor empresarial do Estado, mas alcança igual-
mente os setores empresariais regionais e locais, nos termos do art. 2.º, n.º 1, 4.º e 5.º do citado 
diploma.
3 Os EPE, ao contrário das empresas públicas, são expressamente excluídos do âmbito da 
LTFP por esta mesma Lei (art. 2.º, n.º 1, alínea b)), não se vislumbrando, aliás, qual o funda-
mento para tal dicotomia.
4 Art. 56.º da Lei Orgânica do Banco de Portugal, aprovada pela Lei n.º 5/98, de 31 de janeiro, 
alterada pela última vez pela Lei n.º 39/2015, de 25 de maio, qua assim dispõe “Os trabalhadores 
do Banco estão sujeitos às normas do regime jurídico do contrato individual de trabalho”.
5 Art. 35.º, n.º 1, dos Estatutos da CMVM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 5/2015, de 8 de 
janeiro, com as alterações introduzidas pela Lei n.º 148/2015, de 9 de setembro: “Aos trabalha-
dores da CMVM é aplicado o regime do contrato individual de trabalho”.
6 Vide art. 42.º, n.º 1, dos Estatutos da ANACOM, aprovados pelo Decreto-Lei n.º 39/2015, 
de 16 de março, “O pessoal da ANACOM está sujeito ao regime jurídico do contrato individual de 
trabalho”. 
7 Aprovado pela Lei n.º 62/2007, de 10 de setembro. Segundo o n.º 1 do art. 134.º, “As funda-
ções regem -se pelo direito privado, nomeadamente no que respeita à sua gestão financeira, patrimonial 
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d)  associações públicas profissionais, usualmente designadas por 
ordens profissionais (art. 41.º, n.º 1, da Lei n.º 2/2013, de 10/1)8

Contudo, nem sempre a exclusão da alçada da LTFP implica a apli-
cabilidade do CT, antes a existência de um regime pretensamente autó-
nomo (até em razão da discutível natureza jurídico-laboral de tais rela-
ções jurídicas9), como acontece com:

i)  os membros dos gabinetes de apoio dos membros do Governo,10 
da administração indireta do Estado, da administração regional 
e da administração autárquica, dos órgãos e serviços de apoio do 
Presidente da República, dos tribunais e do Ministério Público e 
respetivos órgãos de gestão e outros órgãos independentes e da 
Assembleia da República11 (arts. 1.º, n.ºs 2 a 4 e 2.º, n.º 1, alínea 

e de pessoal, com as ressalvas estabelecidas nos números seguintes”, acrescentando o n.º 3 do mesmo 
preceito que “No âmbito da gestão dos seus recursos humanos, a instituição pode criar carreiras pró-
prias para o seu pessoal docente, investigador e outro, respeitando genericamente, quando apropriado, o 
paralelismo no elenco de categorias e habilitações académicas, em relação às que vigoram para o pessoal 
docente e investigador dos demais estabelecimentos de ensino superior público”. Da articulação destas 
duas disposições resulta, salvo melhor entendimento, que a obrigatoriedade de aplicação do 
regime privado se cinge ao pessoal não docente e investigador, porquanto, para estes, parece 
ser admissível a continuação da sujeição ao regime do emprego público, eventualmente arti-
culado com carreiras paralelas, submetidas à lei laboral privada.
8 Que assim dispõe: “Aos trabalhadores das associações públicas profissionais é aplicável o regime pre-
visto no Código do Trabalho e o disposto nos números seguintes.”.
9 Acerca da atribuição aos titulares destas relações jurídicas de diversos direitos consagrados 
na lei laboral, vide o Parecer da CCDRN de 21-11-2017, disponível em https://www.ccdr-n.
pt/sites/default/files/ficheiros_ccdrn/administracaolocal/dos_direitos_dos_membros_dos_
gabinetes_de_apoio_a_presidencia_e_vereacao.pdf. 
10 Para os gabinetes de apoio ao Primeiro Ministro vigoram regras próprias, constantes do 
Decreto-Lei n.º 12/2012, de 20 de janeiro.
11 No caso da Assembleia da República, o Estatuto dos Funcionários Parlamentares (aprovado 
pela Lei n.º 23/2011, de 20 de maio, alterada pela Lei n.º 103/2019, de 6 de setembro) aplica-
-se “aos funcionários da Assembleia da República e aos demais trabalhadores que, independentemente da 
modalidade de vinculação e da constituição da relação jurídica de emprego, exerçam funções nos órgãos e 
serviços da Assembleia da República”, incluindo, com as necessárias adaptações, ao pessoal dos 
Gabinetes do Presidente, dos Vice-Presidentes e do secretário-geral da Assembleia da Repú-
blica (art. 1.º, n.ºs 1 e 2), constituindo um vínculo de emprego público (arts. 12.º e 13.º, n.ºs 1 a 
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a), da LTFP), nomeadamente o Decreto-Lei n.º 11/2012, de 20 de 
janeiro, que estabelece a natureza, a composição, a orgânica e o 
regime jurídico a que estão sujeitos os gabinetes dos membros do 
Governo (cujo art. 14.º determina que “1 – Os membros dos gabinetes 
regem-se pelo disposto no presente decreto-lei e pelos respectivos estatu-
tos de origem em tudo o que não for contrário àquele. 2 – Os membros 
dos gabinetes que não possuam estatuto de origem regem-se pelo disposto 
no presente decreto-lei e, subsidiariamente, pelo Regime do Contrato de 
Trabalho em Funções Públicas.”), aplicável às autarquias locais por 
remissão do n.º 5 do art. 43.º da Lei n.º 75/2013, mantendo-se 
em vigor o Decreto-Lei n.º 196/93, de 27 de Maio, quanto aos 
membros da Casa Civil e do Gabinete do Presidente da Repú-
blica, do gabinete do Presidente da Assembleia da República, dos 
gabinetes de apoio aos grupos parlamentares, dos gabinetes dos 
Representantes da República, dos gabinetes dos membros dos 
governos regionais, e dos gabinetes de apoio aos presidentes e 
vereadores a tempo inteiro das câmaras municipais12 (art. 22.º,  
n.º 5, do Decreto-Lei n.º 11/2012);

ii)  o pessoal dirigente da administração pública, nos termos da Lei n.º 
2/2004, de 15 de janeiro, com as seguintes alterações introduzidas 
pela Lei n.º 128/2015, de 03/09, Lei n.º 68/2013, de 29/08, Lei n.º 
64/2011, de 22/12, Lei n.º 3-B/2010, de 28/04, Lei n.º 64-A/2008, 
de 31/12, Lei n.º 51/2005, de 30/08. Esta legislação foi adaptada à 
Região Autónoma da Madeira pelo Decreto Legislativo Regional 
n.º 5/2004/M, de 22 de abril (alterado pelo Decreto Legislativo 
Regional n.º 27/2006/M, de 14 de julho), à Região Autónoma dos 
Açores pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2005/A, de 9 de 
maio (alterado pelo Decreto Legislativo Regional n.º 2/2006/A, de 

3), ao qual são aplicáveis diversas normas do regime geral do emprego público (vide art. 88.º, 
n.º 2, alíneas a) a h)). Note-se, ainda, que este mesmo diploma prevê, entre outras, a categoria 
de assessor parlamentar (art. 20.º, n.º 1, alínea a) a c)).
12 Acerca das dúvidas suscitadas por esta remissão, nomeadamente se a remissão contida na 
Lei n.º 75/2013 é dirigida ao Decreto-Lei n.º 196/93 ou, pelo contrário, à Lei n.º 11/2012, vide 
o Parecer da CCDRN de n.º VI/2014, disponível em https://www.ccdr-n.pt/sites/default/
files/ficheiros_ccdrn/administracaolocal/6gap.pdf. 
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6 de janeiro, pelo Decreto Legislativo Regional n.º 8/2008/A, de 
31 de março) e às autarquias locais pela Lei n.º 49/2012, de 29 de 
agosto.

Por fim, existem ainda relações jurídicas de emprego, constituídas 
por empregadores públicos, às quais a LTFP não se aplica integralmente 
(em razão da existência de regimes próprios), mas apenas no que tange a 
determinados preceitos.

É o que acontece com os militares das Forças Armadas, os militares da 
Guarda Nacional Republicana, o pessoal com funções policiais da Polícia 
de Segurança Pública, o pessoal da carreira de investigação criminal, da 
carreira de segurança e o pessoal com funções de inspeção judiciária e 
de recolha de prova da Polícia Judiciária e o pessoal da carreira de inves-
tigação e fiscalização do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, aos quais a 
LTFP é aplicável quanto (art. 2.º, n.º 2, alíneas a) a f ), da LTFP):

i) as alíneas a) e e) do n.º 1 do artigo 8.º;
ii)  respeito pelos seguintes princípios aplicáveis ao vínculo de 

emprego público (redação introduzida pela Lei n.º 70/2017, de 
14 de agosto): 

iii)  continuidade do exercício de funções públicas, previsto no artigo 
11.º; 

iv)  garantias de imparcialidade, previsto nos artigos 19.º a 24.º; 
v)  planeamento e gestão de recursos humanos, previsto nos artigos 

28.º a 31.º, salvo no que respeita ao plano anual de recrutamento 
(redação introduzida pela Lei n.º 25/2017, de 20 de maio); 

vi) procedimento concursal, previsto no artigo 33.º; 
vii)  organização das carreiras, previsto no n.º 1 do artigo 79.º, nos arti-

gos 80.º, 84.º e 85.º e no n.º 1 do artigo 87.º;
viii)  princípios gerais em matéria de remunerações, previstos nos arti-

gos 145.º a 147.º, nos n.ºs 1 e 2 do artigo 149.º, no n.º 1 do artigo 
150.º, e nos artigos 154.º, 159.º e 169.º a 175.º

Contudo, por vezes são os próprios diplomas que regulam estas carrei-
ras especiais a determinarem uma aplicação mais ampla da LTFP, como 
sucede com o art. 4.º, n.º 1, do Decreto-Lei n.º 138/2019, de 13 de setem-
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bro13 (que aprovou o estatuto profissional do pessoal da Polícia Judiciária, 
bem como o regime das carreiras especiais de investigação criminal e de 
apoio à investigação criminal), para além de remissões particulares em 
matéria de férias, faltas e licenças (art. 22.º) e de exercício da atividade 
sindical (art. 23.º, n.º 2).

Ora, relativamente às entidades empregadoras excluídas da órbita da 
LTFP e, sobretudo, àquelas cujos vínculos, nos termos das normas legais 
aplicáveis, se encontram sob a alçada do CT, coloca-se a questão de saber 
se será este a única fonte normativa.

Mais concretamente, haverá que indagar se, não obstante a natureza 
privatística da regulamentação do vínculo, a natureza pública do empre-
gador não reclamará a chamada à colação dos princípios constitucionais 
e legais (prossecução do interesse público, igualdade e imparcialidade) a 
que se encontram sujeitos senão legalmente (arts. 4.º, 6.º e 9.º do CPA), 
pelo menos em termos constitucionais (art. 266.º, n.ºs 1 e 2, da CRP), tais 
pessoas coletivas.

Assim e desde logo no momento da constituição dos vínculos, uma 
leitura simplista da remissão para o CT conduziria a dispensar o ingresso 
em funções de qualquer procedimento prévio de seleção, por tal exigên-
cia não constar da lei laboral privada.

Esta solução linear poderia ancorar-se numa interpretação do art. 
47.º, n.º 2, da Constituição que restringiria a sua aplicabilidade à consti-
tuição de vínculos de emprego público, porquanto tal norma alude tout 
court, à “função pública”, ao invés do que, por exemplo, sucede com o já 
art. 269.º da mesma Lei Fundamental, que utiliza a expressão mais ampla 
“trabalhadores da Administração Pública e demais agentes do Estado e de outras 
entidades públicas”.

Todavia e conforme já salientámos noutra sede, “a não sujeição de deter-
minados vínculos laborais de alguns trabalhadores de entidades administrativas

13 Que assim reza: “É aplicável aos trabalhadores das carreiras especiais o regime em vigor para os tra-
balhadores em funções públicas, com vínculo de nomeação, em tudo o que não se encontre especialmente 
regulado no presente decreto-lei e respetiva regulamentação”.
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não pode eximir estas de respeitar os princípios constitucionais e legais que norteam 
a sua atividade, à cabeça dos quais surge a prossecução do interesse público.

Não cremos, por isso, que se possa afirmar que tais relações jurídico-laborais 
possam encontra-se única e exclusivamente sob a alçada do Código do Trabalho ou, 
pelo menos, que a aplicação deste diploma não deva sofrer as adaptações impostas 
pela observância dos mencionados princípios.

Ora, essas adaptações ou desvios ao regime do Código do Trabalho podem proje-
tar-se em diversas vicissitudes da relação contratual, começando logo pelo momento 
da sua constituição.

Com efeito, a possibilidade de as entidades públicas poderem recrutar trabalha-
dores em termos análogos aos de um empregador privado é suscetível de bulir com os 
mencionados princípios orientadores da atividade administrativa, pelo que cumpre 
indagar se não se imporá a exigência de procedimentos concursais de contratação, 
mesmo para a constituição de relações jurídicas não qualificadas como de emprego 
público”.14

A jurisprudência do Tribunal Constitucional parece inclinar-se 
neste sentido,  conforme se alcança do Acórdão n.º 406/2003, de 17 de 
setembro,15 no qual se declarou a inconstitucionalidade de uma norma 

14 Miguel Lucas Pires, Âmbito de aplicação da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, in 
Cadernos de Justiça Administrativa, n.º 130, julho-agosto 2018, pág. 39.
15 Disponível em http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20030406.html. No 
mesmo sentido, vide os Acórdãos do mesmo Tribunal n.º 409/2007 e n.º 61/2004, publicado 
no Diário da República, II Série, n.º 49, de 27 de fevereiro de 2004, págs. 1038 a 1047 (que 
“Declara, com força obrigatória geral, a inconstitucionalidade da norma constante do artigo 22.º do 
Decreto-Lei n.º 342/99, de 25 de Agosto, que cria o Instituto Português de Conservação e Restauro, na 
medida em que admite a possibilidade de contratação do pessoal técnico superior e do pessoal técnico espe-
cializado em conservação e restauro mediante contrato individual de trabalho, sem que preveja qualquer 
procedimento de recrutamento e selecção dos candidatos à contratação que garanta o acesso em condições 
de liberdade e igualdade”). Já anteriormente, o Acórdão n.º 683/99, de 21 de Dezembro de 1999, 
publicado no Diário da República, II Série, de 3 de Fevereiro de 2000), do mesmo Tribunal, 
se havia pronunciado no sentido da necessidade de realização de um procedimento prévio à 
contratação, mesmo quando o vínculo jurídico-laboral com os trabalhadores a contratar seja 
de natureza privada, nos seguintes termos: “não pode o regime previsto no artigo 47.º, n.º 2, da Cons-
tituição (com as suas notas de igualdade e liberdade e o princípio do concurso) deixar de valer igualmente 
para o acesso a tal lugar de trabalhador do Estado vinculado por contrato sem termo. Tal trabalhador 
desempenharia uma actividade subordinada de trabalho, ao serviço da Administração, com um carácter 
tendencialmente permanente ou definitivo. E não se vê por que razão não hão-de valer para o acesso a tal 
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dos estatutos do Instituto Nacional da Aviação Civil (INAC) que conferia 
ao respetivo Conselho de Administração competência para “Decidir sobre 
a admissão e afectação dos trabalhadores do INAC e praticar os demais actos rela-
tivos à gestão do pessoal e ao desenvolvimento da sua carreira”, considerando o 
Tribunal que tal norma permitiria a constituição de vínculos por parte de 
uma entidade empregadora pública, embora sujeitos ao contrato indivi-
dual de trabalho, “sem que se preveja qualquer procedimento de recrutamento e 
selecção dos candidatos à contratação que garanta o acesso em condições de liber-
dade e igualdade”.

Consideraram, por isso, os Juízes que estava em causa a violação do 
art. 47.º, n.º 2, da CRP, que impõe o concurso como mecanismo regra de 
acesso à função pública.

Todavia, o teor do Acórdão de 2003 acima citado – principalmente 
ao dispor que “[a]inda que se entenda que para o recrutamento de pessoal 
sujeito ao regime do contrato individual de trabalho se não justifica a realização 
de um concurso público, nem por isso se pode deixar de reconhecer que a seleção 
e o recrutamento desse pessoal deverá sempre ter lugar através de procedimen-
tos administrativos que assegurem a referida liberdade e igualdade de acesso”-
–é passível de ser interpretado no sentido, não da obrigatoriedade de 
abertura de concurso para provimento de lugares, mas antes de instau-
ração de procedimentos, não concursais, que asseguram a observância 
daqueles princípios.

Em nosso entender, urge perguntar: qual o procedimento que não o 
concurso que assegura cabalmente o respeito daqueles princípios? Não 
teria sido preferível postular a obrigatoriedade de abertura de concurso, 
mas dispensando-o do cumprimento dos postulados vigentes para a 
constituição de vínculos de emprego público?

Pensamos que a melhor solução seria a instituição de um procedi-
mento de recrutamento simplificado, sem observância de toda a trami-
tação prevista na Portaria n.º 125-A/2019, isto é, “Pese embora a necessidade 
de respeitar os aludidos dispositivos constitucionais, o processo de selecção não se 
equipara ao exigido para a contratação de funcionários públicos, criando-se um 

posição, pelo menos com igual razão, as mesmas regras previstas na Constituição para o acesso à função 
pública em geral, sendo-lhe inteiramente aplicáveis os fundamentos que determinam a consagração cons-
titucional destas regras.”.

Confronto entre o Regime do Emprego Publico e o Regime Laboral Privado.indd   14Confronto entre o Regime do Emprego Publico e o Regime Laboral Privado.indd   14 08/07/21   15:0008/07/21   15:00



DIFICULDADES DA COMPARAÇÃO

15

sistema intermédio entre o livre arbítrio de quem contrata e a necessidade de obser-
var o procedimento concursal estabelecido por lei para o recrutamento de funcio-
nários públicos, assim se permitindo uma maior celeridade e menor burocratização 
da contratação, sem, contudo, descurar os mencionados preceitos constitucionais”.16

Pelo contrário, a não realização de um processo de seleção ou a sua 
efetivação em desrespeito por algum dos princípios impostos pela Lei 
Fundamental acima assinalados inquinará a contratação subsequente, 
por violação da referida norma constitucional.

A este respeito, a Lei do CIT de 2004, à qual se fará menção mais 
detalhada à frente, sujeitando os respetivos vínculos, no essencial, ao CT, 
não deixava de prever um processo de seleção, que deveria obedecer aos 
princípios de publicitação da oferta de trabalho; garantia de igualdade 
de condições e oportunidades; e decisão de contratação fundamentada 
em critérios objetivos de seleção (art. 5.º, n.º 1, alíneas a) a c), da Lei do 
CIT).17

Seja como for e, eventualmente, na decorrência desta jurisprudên-
cia, surgiram diversas normas respeitantes ao recrutamento por parte de 
entidades públicas que, de modo mais ou menos incisivo, impõem o res-
peito por determinadas regras, mais precisamente:

i)  o art. 134.º, n.º 2, do RJIES, embora sem se referir especificamente 
aos processos de recrutamento, afirma que “O regime de direito pri-
vado não prejudica a aplicação dos princípios constitucionais respeitantes à 
Administração Pública, nomeadamente a prossecução do interesse público, 

16 Miguel Lucas Pires, “O contrato individual de trabalho na Administração Pública”, Revista Ques-
tões Laborais, n.º 28, ano XIII (2006), pág. 199.
17 Os n.ºs 3 a 6 do art. 5 da Lei do CIT concretizavam estes princípios, determinando que:
“3–A publicitação da oferta de trabalho deve ser feita em jornal de expansão regional e nacional, incluindo 
obrigatoriamente informação sobre o serviço a que se destina, a actividade para a qual o trabalhador é con-
tratado, os requisitos exigidos e os métodos e critérios objectivos de selecção.
4–A aplicação dos métodos e critérios de selecção é efectuada por uma comissão, preferencialmente consti-
tuída por pessoas com formação específica na área do recrutamento e selecção.
5–A decisão deve ser fundamentada por escrito e comunicada aos candidatos.
6–As regras a que deve obedecer o processo de selecção constam obrigatoriamente dos estatutos próprios ou 
dos regulamentos internos das pessoas colectivas públicas previstos na presente lei.”.
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bem como os princípios da igualdade, da imparcialidade, da justiça e da 
proporcionalidade”; 

ii)  o art. 41.º, n.ºs 2 e 3, da Lei n.º 2/2013, de forma bem mais concreta, 
pese embora não impor o dever de abertura de concursos, estabe-
lece que “A celebração de contrato de trabalho deve ser precedida de um 
processo de seleção que obedeça aos princípios da igualdade, da transparên-
cia, da publicidade e da fundamentação com base em critérios objetivos de 
seleção”, acrescentando as regras de tal processo devem constar dos 
estatutos próprios ou dos regulamentos internos das associações 
públicas profissionais; 

iii)  as alíneas a) a d) do n.º 3 do art. 32.º da Lei-Quadro das Entidades 
Reguladoras, de modo ainda mais exigente, impõem que o “recru-
tamento de trabalhadores e a designação dos titulares de cargos de direção 
ou equiparados das entidades reguladoras segue procedimento concur-
sal”, com observância dos princípios da publicitação da oferta de 
emprego na página eletrónica da entidade reguladora e na Bolsa 
de Emprego Público; da igualdade de condições e de oportunida-
des dos candidatos; da aplicação de métodos e critérios objetivos e 
detalhados de avaliação e seleção; e da fundamentação da decisão 
tomada. Para além disso, o n.º 4 do art. 32.º da mesma Lei dita que 
“A adoção do regime do contrato individual de trabalho não dispensa os 
requisitos e as limitações decorrentes da prossecução do interesse público, 
nomeadamente os respeitantes a acumulações e incompatibilidades legal-
mente estabelecidos para os trabalhadores em funções públicas”.

Contudo, o recentemente aprovado regime do PREVPAP, prevê a dis-
pensa de concurso para a regularização de relações laborais abrangidas 
pelo Código do Trabalho, a qual tem lugar mediante “a homologação, pelos 
membros do Governo competentes, dos pareceres das CAB das respetivas áreas gover-
namentais que identifiquem situações de exercício de funções que satisfaçam neces-
sidades permanentes, sem vínculo jurídico adequado e, no setor empresarial local, a 
decisão da respetiva câmara municipal nos termos do n.º 4 do artigo 2.º” (art. 14.º, 
n.º 1, da Lei n.º 112/2017 de 29 de dezembro), o que origina, à luz da men-
cionada jurisprudência, dúvidas acerca da constitucionalidade da solução.

Mas urge questionar se os apontados princípios constitucionais de 
cumprimento obrigatório, por parte das entidades empregadoras públi-
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cas, não se projetarão igualmente sobre vicissitudes posteriores à consti-
tuição do vínculo, tais como a modificação ou extinção da mesma.

Atente-se nestes quatro exemplos.
De acordo com o regime do CT e como melhor se verá adiante,18 é 

inadmissível a conversão dos contratos a termo em contratos sem termo 
(art. 63.º, n.º 2, da LTFP), sendo essa proibição ancorada (não apenas, mas 
também ou sobretudo) no mesmo art. 47.º, n.º 2, da Constituição. Pelo 
contrário, o CT não apenas a permite, como consagra diversas hipóteses 
em que tal conversão ocorre ope legis.19 Impõe-se, por isso, questionar se 
esta proibição também vigorará para os empregadores públicos cujos res-
petivos trabalhadores se encontrem excluídos da alçada da LTFP, sendo 
vislumbrável regulamentação que admite tal conversão.20

Como também se comprovará infra,21 as remunerações dos trabalha-
dores sob a alçada do regime do emprego público encontram-se impera-
tivamente fixadas por lei, enquanto as praticadas para contratos sujeitos 
ao CT são, excetuando o salário mínimo nacional, livremente negociadas 
entre as partes: ora, pergunta-se se o princípio da igualdade não imporá 
a aplicação dos índices salariais vigentes para a “função pública” igual-
mente aos trabalhadores, que ocupem postos de trabalho com conteúdo 
funcional idêntico, com vínculos excluídos da LTFP.

Noutro plano, poder-se-á questionar se, em homenagem à natureza 
pública do empregador, os respetivos trabalhadores não se encontrarão 
submetidos a um conjunto de deveres, tais como os de isenção, imparcia-
lidade e prossecução do interesse público, embora se possa equacionar 
se, desta forma, não se estará a onerar em demasia a posição jurídica do 

18 Vide infra n.º 6.4 do Capítulo III.
19 Vide igualmente infra n.º 6.4 do Capítulo III.
20 Vide o art. 6.º do Regulamento de celebração de contratos de trabalho de pessoal não docente 
e não investigador da Universidade do Porto, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 44, 
de 4 de março de 2013, no qual se pode ler que “No caso da necessidade temporária que justificou a 
celebração do contrato a termo, se transformar numa necessidade permanente expressamente reconhecida 
pelo dirigente máximo da entidade contratante e caso se enquadre na alínea a) do artigo 8.º [que determina 
que a contratação de pessoal se enquadre no cumprimento das necessidades de recursos humanos previstas no 
plano anual de atividades], o contrato de trabalho a termo poderá converter -se em contrato por tempo inde-
terminado”, com dispensa da abertura de qualquer procedimento de recrutamento.
21 Vide infra n.º 7 do Capítulo III.
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trabalhador submetido ao regime do CT (nomeadamente em compara-
ção com os sujeitos ao regime de emprego público), nomeadamente por 
lhes impor a generalidade dos deveres associados ao exercício de funções 
públicas, despojando-os das correspondentes vantagens (mormente da 
maior estabilidade do vínculo).

Finalmente, poder-se-á igualmente avaliar se, no momento da extin-
ção, princípios como a prossecução do interesse público e, ou, o dever de 
boa gestão (vide art. 5.º do CPA) possam operar como possíveis motivos 
legitimadores da extinção de vínculos, não apenas quando a factualidade 
preencha os pressupostos de algumas das causas previstas no CT, mas 
mesmo que não se encontrem preenchidos tais pressupostos.

Em face do exposto, ao efetuar o confronto entre os regimes do 
emprego público e do CT, haverá que atender a que:

a)  o primeiro não se aplica a todas as entidades empregadoras públi- 
cas;

b)  o segundo não se aplica apenas a empregadores privados;
c)  a aplicação do segundo às entidades públicas pode não ser inte-

gral, em face das vinculações legais e constitucionais dos respetivos 
empregadores.

2. Coexistência, no mesmo empregador, de trabalhadores sujeitos 
ao regime do emprego público com outros submetidos apenas ao 
regime do CT
Às dificuldades decorrentes do âmbito de aplicação da LTFP, acabadas 
de analisar, acrescem as decorrentes de, no mesmo empregador público 
excluído da alçada daquele diploma (naqueles que se encontram sob a 
respetiva alçada, o problema não se coloca), coexistirem trabalhadores 
com vínculo de emprego público com outros submetidos ao regime do CT.

Tal facto resulta, desde logo, de tais vínculos terem sido constituí-
dos em momento anterior à data de entrada em vigor das normas legais 
que excluíram tais empregadores do âmbito de aplicação do regime do 
emprego público, permitindo-se que os trabalhadores pudessem conser-
var o vínculo público anterior.22

22 Vide, por exemplo, o art. 29.º, n.º 1, do Regime Jurídico e os Estatutos aplicáveis às unida-
des de saúde do Serviço Nacional de Saúde com a natureza de Entidades Públicas Empresa-

Confronto entre o Regime do Emprego Publico e o Regime Laboral Privado.indd   18Confronto entre o Regime do Emprego Publico e o Regime Laboral Privado.indd   18 08/07/21   15:0008/07/21   15:00


