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PREFÁCIO

A cedência de trabalhador para utilização por parte de terceiro (não em-
pregador) é, em regra, proibida pela legislação laboral. E compreende-se. 
O princípio nesta matéria não poderia deixar de ser este. Por um lado, por-
que o trabalhador não é uma mercadoria e não pode ser tratado como tal, 
sob pena de esvaziamento deste ramo do direito. Por outro, porque não é 
compatível com a natureza deste ramo jurídico a admissibilidade genérica 
de fragmentação da relação laboral suscetível de permitir a uma entidade 
obter todas as vantagens inerentes à posição de empregador, sem ser one-
rada com os respetivos encargos. O princípio do realismo que preside ao 
direito do trabalho e que encontra um dos seus expoentes máximos no pró-
prio critério da subordinação jurídica como o fator relevante no momento 
de identificar o empregador, em detrimento de critérios meramente for-
mais, obstaria a que o cessionário pudesse exercer os poderes patronais sem 
assumir a posição contratual de entidade empregadora. 

Porém, a cedência ocasional e temporária pode apresentar vantagens 
inequívocas sobretudo para o empregador, mas também para o trabalha-
dor, justificando-se a sua admissibilidade no âmbito de um enquadramento  
legal restritivo que permita a concretização de tais vantagens, ao mesmo 
tempo que obsta à sua utilização abusiva para contornar normas laborais 
destinadas a proteger os trabalhadores. 

Este delicado equilíbrio de interesses conduziu a uma primeira regu-
lamentação do instituto da cedência no Decreto-Lei n.º 358/89, de 17 de 
outubro, diploma conhecido como Lei do Trabalho Temporário. Com efeito,  
este diploma começou por regular as duas situações em que é admitido, 
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no nosso ordenamento jurídico, dentro das balizas legalmente definidas, o 
desdobramento do estatuto de entidade empregadora conquanto somente 
uma das entidades envolvidas assuma essa posição formal de empregador: 
o trabalho temporário e a cedência ocasional de trabalhadores. No entanto, 
a inserção sistemática da cedência ocasional de trabalhadores no âmbito da 
lei regulamentadora do trabalho temporário suscitou, desde logo, críticas 
legítimas por parte da doutrina, o que conduziu ao seu diverso enquadra-
mento sistemático, no âmbito das vicissitudes contratuais, operado pelo 
Código de Trabalho de 2003.

Sendo acertado este novo enquadramento sistemático, o certo é que a 
nova regulamentação legal e, sobretudo, as lacunas da lei evidenciam esta 
história evolutiva do instituto e exigem um diálogo profícuo com o regime 
do trabalho temporário para identificar e superar várias das debilidades 
identificadas no regime legal. Simultaneamente, a “triangularidade” desta 
relação jurídica suscita um conjunto de dificuldades adicionais, dotando o 
instituto de particular complexidade. 

A obra “Cedência Ocasional de Trabalhadores: Configuração Geral e 
Problemas Atuais”, que corresponde à tese de doutoramento em Direito do 
Doutor Ricardo Nascimento, enfrenta com mestria e profundidade a mi-
ríade de problemas suscitados pela figura objeto do estudo, quer no domí-
nio do direito individual do trabalho, quer no contexto do direito coletivo, 
debatendo-os com a doutrina e a jurisprudência, nacional e estrangeira, 
sem esquecer o diálogo com os parceiros sociais realizado através da análise 
da regulação convencional do instituto, abordagem muito útil e pouco fre-
quente entre nós. 

O Autor identifica as dúvidas suscitadas pelo regime legal, quer no 
que respeita à sua interpretação e integração, quer quanto à avaliação da 
própria bondade e coerência das opções legislativas, mesmo quando não 
encon tra arrimo na doutrina ou na jurisprudência, avançando com propos-
tas que permitam asuperação das debilidades identificadas e promovam a 
adequada tutela juslaboral dos valores em causa. Sendo certo que há dou-
trina nacional relevante sobre o tema, com a qual o Autor estabelece, aliás, 
um diálogo constante, não podemos esquecer que se trata de trabalhos com 
mais de uma década, pelo que se afigurava importante um estudo atuali-
zado do instituto que tivesse em conta os dados normativos em vigor, a sua 
aplicação por partes dos órgãos jurisdicionais e parceiros sociais, a par da 
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evolução do próprio sistema de relações industriais. Trata-se, portanto, de 
uma obra de valia essencial para esclarecer os contornos de aplicação deste 
instituto jurídico. 

O Autor vai, todavia, mais além. Partilhando os valores humanistas que 
presidiram ao surgimento do direito do trabalho, e que constituem o seu 
pilar axiológico fundamental, cujo centro é ocupado pela necessária sal-
vaguarda da dignidade do trabalhador – preocupação que atravessa toda a 
tese –, o Autor reconhece as vantagens da cedência como uma importante 
fer ramenta de mobilidade interempresarial e dirige a sua investigação no 
sentido de avaliar se o âmbito do instituto“tem potencialidades expansivas 
a outras realidades, sem que tal implique uma utilização desresponsabili-
zada da figura e em fraude à lei”, apresentando profícuas sugestões de jure 
constituindo que merecem ponderação legislativa em contexto de revisão da 
legislação laboral. Aliás, como o Autor assinalou na apresentação oral da 
sua tese, o recente contexto pandémico reforçou a importância das propos-
tas efetuadas, convocando o designado “rede ployment” (realocação de tra-
balhadores) como alternativa ao lay off para mitigar a crise provocada pela 
pandemia, confirmando parte das conclusões do Autor. 

O facto de o Autor cumular uma já vasta experiência de investigação 
jurí dica com a sua intensa atividade de advogado permitiu-lhe ter uma  
visão pluridimensional dos problemas gerados pelo instituto e das dificul-
dades de aplicação prática, o que contribui notoriamente para reforçar a 
utilidade prática desta obra junto de todos os operadores jurídicos ligados 
ao direito do trabalho. 

Pelos motivos expostos, esta obra constitui um contributo importante 
não só para o estudo dogmático do instituto da cedência ocasional de tra-
balhadores, mas igualmente para a sua mobilização prática e para reflexão 
mais ampla, no plano jurídico-político, sobre o âmbito, escopo e potencia-
lidades do instituto, sendo uma referência incontornável nesta matéria que 
vem enriquecer a cultura jurídica nacional. 

Para terminar este breve texto, gostaria ainda de assinalar que foi, para 
mim, uma honra assumir a orientação desta tese, dando continuidade 
ao trabalho iniciado pelo meu mestre Senhor Prof. Doutor Júlio Gomes.  
Desejo felicitar publicamente o Doutor Ricardo Nascimento pelo resul-
tado do seu esforço de muitos anos de investigação e de reflexão, que teve 
de articular com uma atividade profissional extremamente absorvente e 
de conciliar com a sua vida familiar e pessoal, desafio que foi vencido com  
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tenacidade e perseverança. A serenidade, humildade e otimismo sempre 
presentes permitiram que fossem superados os diversos e inúmeros obstá-
culos que foram surgindo ao longo do percurso. 

Catarina de Oliveira Carvalho 
Professora Associada da Faculdade de Direito – Escola do Porto – da Universidade 
Católica Portuguesa 

Porto, 30 de outubro de 2021
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INDICAÇÕES DE LEITURA

Na tese, os livros, capítulos de livros, artigos em revistas científicas, e-books, 
páginas web, etc., são citados em notas de rodapé e bibliografia no estilo 
Chicago Autor-Data, que se baseia no “The Chicago Manual of Style”, da Uni-
versidade de Chicago, no entanto, por vezes usamos o nome porque o autor 
é normalmente conhecido para distinguir apelidos iguais ou para que fique 
mais claro a quem pertencem as citações efetuadas.

Apesar do adágio Traddutore, traditore est..., traduzimos sempre os tex-
tos citados no corpo do texto da tese, tentando não trair o seu sentido, de 
modo a permitir uma continuidade lógico-formal do discurso. Em relação 
às notas de rodapé, dado o seu carácter ancilar, mantivemos, por vezes, a 
versão original, para que se perceba fielmente o autor com o qual se con-
fronta a nossa posição. 

Nas notas de rodapé as obras, artigos, dissertações, comunicações em 
conferências, etc., são citadas por ordem alfabética do autor, salvo quando 
por razões expositivas se entenda salientar primeiro a posição de um autor, 
secundando depois a referência a outros autores. 

Na bibliografia, que consta no final da tese, indicam-se todas as obras  
citadas, sendo que a citação de obras por autor é realizada por ordem  
cronológica.

Também no final da tese consta uma lista da jurisprudência consultada. 
Nas referências jurisprudenciais nacionais seguiram-se os seguintes crité-
rios: após a consulta em suporte de papel, as decisões citam-se pelo tribu-
nal de origem e indica-se a fonte consultada. Sempre que não seja referida 
a fonte, a consulta foi efetuada em sítio eletrónico, estando os acórdãos dis-
poníveis em: www.dgsi.pt, sendo que os mesmos se citam pelo tribunal de 
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origem, data, relator e número de processo. Relativamente a acórdãos do 
TJUE, os mesmos estão disponíveis em: www.eur-lex.europa.eu.

Todas as disposições legais citadas sem referência expressa ao diploma 
legal em que se integram pertencem ao Código do Trabalho.

Na falta de um sistema normalizado e universal, as abreviaturas e siglas 
utilizadas de revistas, enciclopédias, recolhas de jurisprudência, abreviatu-
ras de tribunais, entre outras, são as de uso corrente na diversa literatura 
jurídica da atualidade. 
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RESUMO

No âmbito do Direito do trabalho vigora o princípio geral da proibição de 
cedência de trabalhadores. Esta é vista como um atentado ao princípio ba-
silar de que a relação laboral é pessoal e de que o trabalhador não é uma 
mercadoria, só sendo admissível em casos excecionais, de forma ocasional e 
temporária.

Releva para efeitos da presente tese a configuração geral e análise de 
todo o instituto da cedência ocasional de trabalhadores com o escopo de 
identificar as incertezas, imperfeições e obscuridades do respetivo regime 
jurídico, assim como as potenciais soluções suscetíveis de assegurarem uma 
adequada tutela juslaboral dos valores em causa.

Acresce que este instituto jurídico, apesar de se configurar como um 
desvio ao tradicional contrato de trabalho, constitui uma importante fer-
ramenta de mobilidade interempresarial com inúmeras vantagens, o que 
justifica uma investigação dirigida a avaliar se o âmbito da cedência tem 
potencialidades expansivas a outras realidades, sem que tal implique uma 
utilização desresponsabilizada da figura e em fraude à lei.
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