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NOTA PRÉVIA À 10.ª EDIÇÃO

Mantendo a estrutura das edições precedentes, esta nova edição justifica-se, 
essencialmente com três propósitos: 1) o regresso à regência da disciplina 
de Direito do Trabalho, de que me afastei durante os últimos cinco anos, 
que dediquei ao ensino, na licenciatura, de Introdução ao Estudo do Direito 
e de Direito das Obrigações; 2) a necessidade de atualização legislativa e 
jurisprudencial, pois, apesar de não ter havido reformas estruturantes desde 
a última edição (2019), foram introduzidas algumas modificações na legisla-
ção laboral, nomeadamente no Código do Trabalho, 3) e, por fim, tratando-
-se de um manual com funções didáticas, houve a preocupação de reduzir 
muitas das informações não essenciais, de molde a tornar o livro menos volu-
moso e mais acessível.

Algumas das alterações legislativas estão em curso e encontram-se em dis-
cussão há vários meses; todavia, como esta nova edição, para poder beneficiar 
os alunos, não poderia ficar a aguardar as ponderações do legislador, prin-
cipalmente depois da dissolução da Assembleia da República e do normal  
reinício do debate depois das eleições, alude-se, em especial, ao teletraba-
lho, alterado no final de 2021, sem prejuízo de referências a outras alterações 
legislativas ocorridas até janeiro de 2022.

Pese embora os três propósitos que presidiram a esta 10.ª edição, as 
mudanças estruturais não são significativas; até porque as alterações legis-
lativas (aprovadas ou em curso) não implicam mudanças substanciais no 
regime laboral. Mantiveram-se, assim, as referências bibliográficas e juris-
prudenciais anteriores, às quais se acrescentaram algumas mais recentes, 
publicadas nos últimos anos, tendo ainda sido atualizadas as edições de 
manuais. A jurisprudência, com várias indicações de arestos proferidos nos 
últimos anos, é, contudo, apresentada de modo insuficiente atenta a signifi-
cativa e muito relevante jurisprudência laboral dos últimos anos.

Caminha, janeiro de 2022
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Capítulo I
Introdução

§  1 .  N O ÇÃ O  D E  D I R E I TO  D O  T R A BA L H O

1. Terminologia
I. O direito do trabalho assenta na ideia de «trabalho» como prestação de 
facto positivo. Por conseguinte, será com base no termo «trabalho» que se 
pode apresentar a noção desta disciplina.

Trabalho é, para este efeito, entendido, essencialmente, no sentido de 
atividade, apesar de o termo poder ser usado noutros contextos, como por 
exemplo «ir para o trabalho». O vocábulo «trabalho» também pode ser com-
preendido no sentido de «emprego» ou então como uma «obra»2. Assim, 
em relação a um livro que tenha sido premiado ou a uma casa que está a ser 
construída pode designar-se por «trabalho». Nesses sentidos, o termo «tra-
balho» não interessa para a noção da disciplina de Direito do Trabalho.

O mesmo se diga com respeito a outros sinónimos da mesma palavra.  
Por exemplo, em Economia estudam-se os fatores de produção; os três 
clássicos fatores de produção são a terra (fatores naturais), o trabalho e o 
capital3. Quando se fala de trabalho, como fator de produção, é num sentido 

2 Cf. estas e outras aceções em Motta Veiga, Lições de Direito do Trabalho, 8.ª ed., Lisboa, 2000,  
21 s.; Bernardo Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/Joana Vasconcelos, 
Manual de Direito do Trabalho, 4.ª ed., Lisboa, 2020, 41 s.
3 Cf. Soares Martinez, Economia Política, 11.ª ed., Coimbra, 2010, 414 ss.
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demasiadamente amplo, que transcende o objeto desta disciplina. À relação 
laboral também interessa o trabalho como fator de produção, mas ele não é 
só visto nesse sentido; em termos jurídicos, tal aceção não releva.

O trabalho pode ser entendido em muitos outros sentidos, como ofício, 
ocupação e, às vezes, até como preocupação. Na realidade, a semântica da 
palavra «trabalho» revela que o termo não se relacionava com o objeto da 
cadeira de Direito do Trabalho. Trabalho deriva do latim da palavra «tripalis», 
que significava aparelho com três paus, onde se prendiam os animais, entre 
os quais as bestas para serem ferradas. A evolução semântica da palavra, de 
aparelho de três paus, até ao atual significado de trabalho, talvez se tenha 
ficado a dever ao facto de segurar os animais no sobredito aparelho impli-
car um certo esforço, «dar algum trabalho»4. Em latim, a palavra correspon-
dente a trabalho é «Labor»; daí, muitas vezes, falar-se em direito laboral ou 
juslaboralismo5. Estas expressões derivam diretamente da palavra latina que 
significa trabalho e, por isso, são usadas em sinonímia. De facto, é frequente 
a utilização, como expressões equivalentes, de direito do trabalho, direito 
laboral ou juslaboralismo.

II. Em Portugal, a expressão «Direito do Trabalho»6 aparece por via de 
uma tradução das correspondentes locuções usadas nos direitos alemão, 
francês e espanhol. No direito alemão emprega-se o termo Arbeitsrecht, de 
cuja tradução literal resulta direito do trabalho7. Em França, esta cadeira 
aparece denominada por Droit du Travail e, em Espanha, por Derecho del 
Trabajo. As traduções literais das locuções empregues noutros ordenamen-
tos jurídicos influenciaram a doutrina portuguesa quanto à terminologia.  
Como exceção, é de indicar o direito italiano, onde se encontra vulgarizado 
o uso da expressão Diritto del Lavoro.

Antes de se traduzirem estas expressões estrangeiras usavam-se outras, 
como direito obreiro, direito do operariado ou direito operário, frequente 

4 Como refere Soares Martinez, Economia Política, cit., 437, o trabalho caracteriza-se pela 
circunstância de a ação desenvolvida ser sempre mais ou menos dolorosa, penosa, traduzindo-
-se num custo, embora, por vezes, produza, em si mesmo, satisfação.
5 Menezes Cordeiro, Manual de Direito do Trabalho, 19 ss., usava o termo «juslaboralismo» 
como ciência do direito do trabalho.
6 Justificando o uso da expressão «Direito do Trabalho», cf. Raúl Ventura, Teoria da Relação 
Jurídica de Trabalho. Estudo de Direito Privado, Porto, 1944, 137 ss.
7 Para uma explicação sistemática e sucinta do direito do trabalho alemão, veja-se Heinrich, 
«Einführung in das Arbeitsvertragsrecht», Juristische Schulung, 1998, 2, 97 ss.
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ainda no princípio do século XX8. A utilização desta terminologia que, 
entretanto, caiu em desuso, apesar de justificável numa perspetiva histórica, 
não estaria totalmente correta, pois só incluiria o estudo das regras jurídi-
cas válidas para muitas das situações laborais, que respeitavam aos operários, 
mas não abarcava tudo o que se pretende incluir no âmbito do direito do 
trabalho. As expressões «Direito do Trabalho» e «Juslaboralismo» são bas-
tante mais amplas; outras, como «Direito Operário» e «Direito Industrial», 
sendo mais restritas, foram votadas ao abandono. Ao lado destas, há a refe-
rir a terminologia «Direito Social», com uma raiz, essencialmente histórica, 
pretendendo contrapor o direito do trabalho, que seria «social», ao direito 
civil, de cariz «individualista»9, que também caiu em desuso, até pela evo-
lução entretanto verificada no direito civil.

2. Prestação de uma atividade

a) Pressupostos gerais
I. Recorrendo ao Código Civil, no art. 1152.º CC encontra-se uma noção do 
contrato de trabalho: «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». Este artigo foi reproduzido 
no art. 1.º LCT e a mesma redação subsiste, com uma ligeira alteração, no  
art. 10.º CT2003 e no art. 11.º CT2009.

Tendo em conta esta noção de contrato de trabalho, importa dela retirar 
o que pode interessar para o objeto da cadeira em estudo.

II. O aspeto principal que, desde logo, importa salientar é a ideia de 
«prestar uma atividade», no sentido a que aludem, tanto o art. 11.º CT, como 
o art. 1152.º CC.

8 Cf., entre outros, Ruy Ennes Ulrich, Legislação Operária Portugueza, Coimbra, 1906.  
Quanto à expressão «Direito Operário», relacionada com o movimento operário, vd. Rivero/
Savatier, Droit du Travail, 12.ª ed., Paris, 1960, 1. Veja-se igualmente Teixeira Manus, Direito 
do Trabalho, 16.ª ed., S. Paulo, 2015, 25 s. e Victor Russomano, Curso de Direito do Trabalho, 
6.ª ed., Curitiba, 1997, 21.
9 Cf. Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, 39.ª ed., Madrid, 2018, 31 s. Continuando a  
aludir ao direito do trabalho como direito social, vd. Aranguren in Mazzoni, Manuale di 
Diritto del Lavoro, Vol. I, 6.ª ed., Milão, 1988, 23 ss. e Meunier-Boffa, Droit Social, 2.ª ed., 
Paris, 1991.
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Da distinção feita em direito das obrigações, entre prestações de facto 
e prestações de coisa10, pode concluir-se no sentido de ser uma prestação 
de facto11. De entre as prestações de facto trata-se de uma prestação de 
facto positivo. Quanto a outras classificações da prestação de facto, desig-
nadamente se é fungível ou infungível, não sendo uma questão totalmente 
líquida, será matéria desenvolvida a propósito dos sujeitos da situação jurí-
dica laboral (§ 5.).

Pressupondo tratar-se de um contrato em que a prestação devida é de 
facto positivo, cabe daí extrair conclusões em termos de noção de direito  
do trabalho.

III. Nas várias aceções de direito do trabalho a que já se aludiu interessa, 
essencialmente, o trabalho como uma atividade; como uma prestação de 
facto. Mas só releva a atividade que seja realizada de forma subordinada.

Para o contrato de trabalho, como se infere da parte final do art. 10.º 
CT2003 (e do art. 1152.º CC), importa que a atividade seja prestada sob auto-
ridade e direção de outra pessoa12; apesar de no art. 11.º CT2009 se ter alte-
rado a redação, o sentido é o mesmo. A autoridade e a direção correspondem 
à designada subordinação jurídica. Este critério da subordinação, como se 
verá adiante (§ 13. e § 24.1), é fulcral para distinguir o contrato de trabalho 
de figuras contratuais afins. A subordinação do trabalhador relativamente à 
entidade patronal, para além de corresponder a um dos aspetos que permite 
distinguir o contrato de trabalho de outras figuras, é um elemento identifi-
cador deste negócio jurídico. Deste modo, só se encontram abrangidas pelo 
direito do trabalho as situações em que o trabalhador presta uma atividade 
subordinada, isto é, sob autoridade e direção do empregador13.

10 Cf. Galvão Telles, Direito das Obrigações, 7.ª ed., Coimbra, 1997, 37 s.; Antunes Varela, 
Das Obrigações em Geral, Vol. I, 10.ª ed., Coimbra, 2000, 82 ss. Veja-se igualmente Menezes 
Cordeiro, Direito do Trabalho, II, cit., 97 s.
11 Repudiando a qualificação da prestação laboral como prestação de dare, considerando tratar-
-se de uma prestação de facto, cf. Raúl Ventura, Relação Jurídica de Trabalho, cit., 26 ss. e 30 ss.
12 Corresponde, pois, ao chamado trabalho dependente, por vezes, referido pela sugestiva 
expressão trabalho assalariado (cf. Couturier, Droit du Travail, 1, 3.ª ed., Paris, 1996, 15 s.), 
que é, porém, uma locução pouco precisa.
13 Cf. José João Abrantes, «O Trabalho Subordinado como Objecto do Direito do Trabalho», 
Direito do Trabalho. Ensaios, Lisboa, 1995, 19 s.; Mário Pinto, Direito do Trabalho, Lisboa, 1996, 
74 ss.; Richardi, Münchener Kommentar zum Arbeitsrecht, Vol. I, Munique, 1992, § 1, anot. 1, 1 s. 
Sobre as noções de contrato de trabalho no Código Civil e no Código do Trabalho, vd. Rosário 
Palma Ramalho, «O contrato de trabalho no Código Civil: notas breves sobre os artigos 
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IV. Vista esta questão prévia, importa apreciar alguns aspetos que deli-
mitam o contrato de trabalho, e, consequentemente, ajudam a determinar o 
objeto do direito do trabalho.

b) Atividade humana
Em primeiro lugar, há que aludir ao tipo de atividade. Só fazem parte do 
objeto do contrato de trabalho as atividades humanas14, desde que lícitas.  
No art. 1152.º CC ainda se alude a atividades intelectuais ou manuais — e 
no art. 11.º CT simplesmente a «atividades» −, as quais terão de ser neces-
sariamente, ainda que de modo indireto, desenvolvidas pelo homem.  
Não estão, portanto, abrangidas as atividades de animais ou de máquinas15. 
Toda a produção que seja obtida mediante o «trabalho» de um animal ou 
de uma máquina estará fora do âmbito do direito do trabalho; porém, se é 
um homem que trabalha com a máquina ou com o animal há uma atividade 
humana. Diferentemente, estando a máquina programada para trabalhar 
sozinha, excluindo o trabalho prévio de programação, a atividade por ela 
desenvolvida não faz parte do objeto do direito do trabalho. O mesmo se 
diga quanto a todas as atividades naturais, como a energia eólica ou solar, 
que são fatores de produção, mas não se incluem no objeto do direito do 
trabalho, porque não são atividades humanas.

c) Atividade produtiva
Em segundo lugar, as atividades a ter em conta, para efeitos de delimita-
ção do conceito de direito do trabalho, têm de ser atividades produtivas16.  
Há, neste ponto, alguma relação entre o direito do trabalho e a economia, 
pois para o objeto daquele atende-se ao trabalho como fator de produção. 
Deste modo, só se têm em conta atividades produtivas, em contraposição 

1152.º e 1153.º e sobre as relações entre o Direito Civil e o Direito do Trabalho», Código Civil 
Livro do Cinquentenário, Vol. II, coordenação António Menezes Cordeiro, Coimbra, 2019, 391 ss.
14 Cf. Aranguren in Mazzoni, Manuale, cit., 3 s.
15 Cf. Mário Pinto, Direito do Trabalho, cit., 67; Bernardo Xavier/Furtado Martins/
Nunes de Carvalho/ Joana Vasconcelos, Manual, cit., 42.
16 Cf. Aranguren in Mazzoni, Manuale, cit., 4; Mário Pinto, Direito do Trabalho, cit., 67 s.; 
Bernardo Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/Joana Vasconcelos, Manual, 
cit., 42 s. Veja-se, igualmente, Raúl Ventura, Relação Jurídica de Trabalho, cit., 11 ss., autor que 
conclui no sentido de o trabalho só ser economicamente útil, caso crie diretamente riqueza 
(p. 14). Com uma reflexão filosófica acerca da questão, vd. Alonso Olea/Casas Baamonde, 
Derecho del Trabajo, 26.ª ed., Madrid, 2009, 75 ss.
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com atividades lúdicas. Na noção de direito do trabalho cabem as atividades 
produtivas, mas não as lúdicas. Assim, quando alguém exerce uma determi-
nada atividade para seu prazer — se, por exemplo, ao fim da tarde, dedica-se 
à prática de uma modalidade desportiva — está-se perante uma atividade 
que não tem qualquer relação com o direito do trabalho; até porque, tendo 
em conta a origem histórica do termo «trabalho», parece que atividade ape-
lidada de trabalho implicaria sempre algum esforço17, e tudo o que é feito 
sem esforço não caberia na noção de direito do trabalho. Estas considerações 
carecem de alguma precisão.

A prática do desporto pode ser encarada como uma atividade lúdica, mas 
o desporto pode também estar relacionado com um contrato de trabalho.  
É evidente que, por exemplo, os futebolistas profissionais prestam a sua ati-
vidade no âmbito de um contrato de trabalho. Desde que o desporto seja 
encarado como atividade profissional, há contrato de trabalho (vd. infra  
§ 42.). O problema pode, eventualmente, surgir com respeito aos despor-
tistas amadores, que nem sempre serão verdadeiramente amadores18, pois o 
direito do trabalho só regula as atividades consideradas produtivas, ou seja, 
aquelas que se qualificarem como atividade profissional. Nesse sentido, os 
desportistas amadores exercerão uma atividade não englobada no direito  
do trabalho.

Todavia, o facto de se afirmar que a atividade tem de ser produtiva, não 
pressupõe a existência de resultados. Não obstante a atividade, por natureza, 
ser produtiva, pode, por motivos de vária ordem, apresentar-se, na situação 
concreta, como improdutiva, não deixando, por isso, de se enquadrar na 
noção de direito do trabalho. Tem de ser potencialmente produtiva, mas não 
efetivamente produtiva.

O trabalho, como atividade produtiva, decorre igualmente da ideia de 
realização do homem e do seu dever de trabalhar19.

17 Como refere Raúl Ventura, Relação Jurídica de Trabalho, cit., 12, o trabalho pressupõe a 
consecução de fins mediante um sacrifício. Veja-se também autor e ob. cit., 33.
18 A qualificação do desportista como profissional ou amador transcende o objeto do direito 
do trabalho; contudo, na medida em que esta distinção acarreta diferenças a nível da situação 
jurídica do prestador da atividade, o direito do trabalho pode ser chamado a intervir, para 
evitar que se solucionem questões idênticas de modo diverso.
19 A este propósito transcreve-se a seguinte passagem da Epístola de S. Paulo aos Tessalonicen-
ses (2 Tes 3, 7-12): «Irmãos: Vós sabeis como deveis imitar-nos, pois não vivemos entre vós na 
ociosidade, nem comemos de graça o pão de ninguém. Trabalhámos dia e noite, com esforço 
e fadiga, para não sermos pesados a nenhum de vós. (…) Quando ainda estávamos convosco, 
já vos dávamos esta ordem: quem não quer trabalhar, também não deve comer. Ouvimos 
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d) Atividade exercida para outrem
Em terceiro lugar, importa esclarecer que, para efeitos do contrato de tra-
balho, só são tidas em conta aquelas atividades que não sejam exercidas por 
conta própria; por isso, por vezes, alude-se à alienabilidade como caracterís-
tica do direito do trabalho20. Deste modo, se alguém realiza uma atividade 
humana e produtiva, mas exerce-a por conta própria, por exemplo, o car-
pinteiro que faz as cadeiras para a sua residência, o pedreiro que constrói 
a sua casa ou o agricultor que cultiva as suas terras, não se está no âmbito 
do direito do trabalho21. Tais atividades englobam-se no fator de produção 
trabalho, mas transcendem o objeto do direito do trabalho. O direito do tra-
balho, como ponto de partida, pressupõe que se esteja perante um contrato 
de trabalho, em que a atividade é exercida por conta de outrem. O art. 11.º 
CT fala em «prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas». A referência a 
«outra pessoa» significa que a atividade é desenvolvida por conta de outrem. 
Não pode haver contrato de trabalho quando a atividade é prestada para o 
próprio.

e) Atividade exercida livremente
I. O quarto aspeto limitativo respeita à liberdade na prestação dessa ativi-
dade. Só existe contrato de trabalho na medida em que a atividade seja exer-
cida de forma livre22. Como se referiu anteriormente, estamos no domínio de 
uma figura obrigacional, que, com o decurso do tempo e por motivos vários 
(vd. infra § 4.), em particular a defesa da parte mais fraca (o trabalhador), 
veio a apresentar particularidades. Como figura obrigacional que é, parte 
dos mesmos pressupostos de liberdade na formação do contrato (art. 405.º 
CC); para além disso, importa ter em conta o disposto no art. 47.º CRP, bem 
como, nomeadamente, o art. 8.º do Pacto Internacional sobre Direitos Civis 

dizer que alguns de vós vivem na ociosidade, sem fazerem trabalho algum, mas ocupados 
em futilidades. A esses ordenamos e recomendamos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que 
trabalhem tranquilamente, para ganharem o pão que comem».
20 Cf. Motta Veiga, Lições, cit., 22. O recurso à ideia de alienabilidade é frequente entre os 
autores espanhóis, com vista a explicar a necessidade de a atividade ser realizada para outrem, 
cf. Montoya Melgar, Derecho del Trabajo, cit., 39 s.; Alonso Olea/Casas Baamonde, Derecho 
del Trabajo, cit., 77 s.
21 Cf. Bernardo Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/Joana Vasconcelos, 
Manual, cit., 43 s.
22 Cf. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, 20.ª ed., Coimbra, 2020, 22 s.; Bernardo 
Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/Joana Vasconcelos, Manual, cit., 44 s.
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e Políticos, que apontam no sentido de a ninguém ser imposta a obrigação de 
desenvolver uma atividade.

A liberdade de formação do contrato e a liberdade de realização da ativi-
dade têm de existir. Depois de se ter celebrado o contrato de trabalho pode 
ficar-se, por força desse negócio jurídico, subordinado à realização da ativi-
dade a que se vinculou, bem como à prossecução continuada da prestação 
pactuada, mas a ninguém pode ser imposta a celebração de um contrato de 
trabalho23. Daí que, verificando-se falta de liberdade na realização da ativi-
dade, deve tal situação ser excluída da noção de direito do trabalho.

II. A este propósito, historicamente, é de aludir à escravatura, em que a 
situação jurídica daí emergente não se enquadrava no direito do trabalho. 
No ordenamento jurídico português subsistem hipóteses em que o trabalho 
não é prestado de forma espontânea; ou seja, em que não há liberdade na 
formação da situação jurídica e relativamente às quais o direito do trabalho 
se tem mantido alheado, quanto à sua regulamentação.

Para além do serviço militar obrigatório e da requisição civil, há ainda a 
aludir a duas situações.

Por um lado, no trabalho penitenciário não há verdadeiramente um con-
trato de trabalho, no sentido usual, até porque esse trabalho pode não ser 
realizado de forma espontânea e está relacionado com o cumprimento de 
uma pena24. Quando os detidos prestam trabalho numa penitenciária, há 
vários aspetos relacionados com a realização dessa atividade, designada-
mente a remuneração auferida, que não são aferidos pelos parâmetros do 
direito do trabalho.

A segunda situação de trabalho «forçado» verifica-se no caso de presta-
ção de trabalho a favor da comunidade25. Trata-se de uma pena prevista no 
art. 58.º CP e que corresponde a uma sanção que só pode ser aplicada se o 

23 À imagem do que ocorre em qualquer negócio jurídico de execução continuada, no contrato 
de trabalho há liberdade quanto à formação e desvinculação. Excetua-se tão-só a liberdade 
relativamente à livre desvinculação por parte do empregador (vd. infra § 54.3).
24 Quanto ao regime jurídico do trabalho penitenciário, vd. o Código da Execução de Penas 
(Lei n.º 115/2009, de 12 de outubro), em particular arts. 41.º ss. Sobre o anterior regime 
(Decreto-Lei n.º 265/79, de 1 de agosto com as alterações Decreto-Lei n.º 49/80, de 22 de 
março), consulte-se Almeida Costa, «Trabalho Prisional», BMJ 208, 5 ss.
Nos termos do art. 2.º, n.º 1, al. c), do Estatuto de los Trabajadores (Espanhol), o trabalho peni-
tenciário é enquadrado entre as relações laborais especiais.
25 Cf. Maria Amélia Vera Jardim, Trabalho a Favor da Comunidade. A Punição em Mudança, 
Coimbra, 1988, 19 ss. A este propósito, veja-se o Decreto-Lei n.º 375/97, de 24 de dezembro.
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réu for considerado culpado, condenado a uma determinada pena e aceitar 
prestar esse trabalho (art. 58.º, n.º 5, CP). Apesar de esta prestação de tra-
balho a favor da comunidade carecer da aceitação do réu, ela funciona como 
alternativa a uma pena de prisão ou a uma pena de multa. Quando alguém 
presta um trabalho em alternativa a ir para a prisão ou a pagar uma multa, 
não se pode dizer que exista verdadeiramente liberdade na constituição 
dessa situação jurídica. Assim sendo, estes casos não se incluem no âmbito 
do contrato do trabalho. Além disso, como diz o art. 58.º, n.º 2, CP, o trabalho 
é prestado a favor da comunidade de forma gratuita. Por este segundo ele-
mento também estaria afastada esta hipótese da noção de contrato de traba-
lho, referida no art. 11.º CT, onde se afirma que alguém se obriga «mediante 
retribuição». As situações em que não há liberdade na prestação da atividade 
excluem-se do direito do trabalho.

III. Todavia, a falta de liberdade pode advir de aspetos conjunturais 
comuns a qualquer pessoa, em particular a necessidade de subsistência, 
casos em que a alternativa «forçada» de trabalhar não impede a qualificação 
de tais situações no direito do trabalho26.

f ) Atividade exercida de forma subordinada
I. Um quinto aspeto de delimitação do objeto desta disciplina relaciona-se 
com a forma como o trabalho é exercido. Não basta tratar-se de uma ativi-
dade humana, produtiva e exercida livremente para outrem; a forma de rea-
lização dessa atividade não poderá ser autónoma. O trabalho, para efeitos da 
disciplina em estudo, não deverá ser exercido para outrem autonomamente, 
com independência, porque a noção de direito do trabalho assenta no pres-
suposto da dependência do trabalhador relativamente ao empregador, 
mediante a designada subordinação jurídica27, integrando-se na organização 
deste último. Se o trabalhador exerce a atividade de forma independente, 
definindo autonomamente as condições de tempo, lugar e processo técnico, 
tal situação não poderá enquadrar-se no objeto do contrato de trabalho28.

26 Cf. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, cit., 22.
27 Trata-se de uma opinião generalizada. Cf., entre outros, Menezes Cordeiro, Direito do 
Trabalho, I, cit., 30; Monteiro Fernandes, «Sobre o Objecto do Direito do Trabalho», Temas 
Laborais, Coimbra, 1984, 35 ss. Posição esta que não é específica do ordenamento português, 
vd. Pera, Compendio di Diritto del Lavoro, 5.ª ed., Milão, 2000, 107 ss. e, de modo mais desen-
volvido, Diritto del Lavoro, 6.ª ed., Pádua, 2000, 290 ss.
28 Cf. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, cit., 24; Bernardo Xavier/Furtado 
Martins/Nunes de Carvalho/Joana Vasconcelos, Manual, cit., 45 s.



26

DIREITO DO TRABALHO 

Para exemplificar, pode aludir-se à situação jurídica do empreiteiro encar-
regado da construção de uma obra. O proprietário do terreno incumbe-o de 
construir uma casa dando-lhe instruções; no entanto, o empreiteiro é um 
trabalhador autónomo, pois atua com independência no exercício da sua ati-
vidade. É evidente que ele terá de construir a casa nos moldes acordados e 
segundo as instruções recebidas, mas a forma como exerce o seu trabalho 
— se trabalha oito horas ou só três horas por dia, se o trabalho é noturno ou 
não, etc. — constitui um problema relativamente ao qual o dono da obra, em 
princípio, é alheio. Será o empreiteiro a decidir como vai exercer a sua ativi-
dade; ele tem de ter a obra pronta na data acordada, mas quanto à maneira 
de construir a casa não está sujeito à subordinação do dono da obra.

O mesmo vale em relação a um médico. O médico exerce uma atividade 
humana, que também é uma prestação de facto positivo, mas, normalmente, 
realiza-a de forma independente, não recebendo instruções, nem da classe 
profissional, nem do paciente que o contratou.

Os exemplos são múltiplos, normalmente associados ao exercício de pro-
fissões liberais29. Não quer dizer que estes profissionais não possam, na qua-
lidade de prestadores de uma atividade, celebrar um contrato de trabalho, 
como até se determina do disposto no art. 116.º CT (vd. infra § 13.), mas sendo 
tais atividades exercidas para outrem, sem subordinação, prestadas de forma 
independente, não se enquadram no estudo do direito do trabalho. Para ser 
abrangido pelo objeto do direito do trabalho torna-se necessário que a ati-
vidade seja desenvolvida de modo subordinado; importa que o empregador 
decida, nomeadamente, o que há de o trabalhador fazer, como deve realizar 
a prestação e quais as horas em que desempenha o seu trabalho.

II. Independentemente de alguns destes aspetos estarem regulados por 
lei ou convenção coletiva de trabalho, existe sempre uma margem de deci-
são do empregador30. Além disso, há a ter em conta que só no domínio do 
direito do trabalho se pode falar no poder disciplinar. Nas atividades autó-

29 Para um estudo sistemático e desenvolvido, cf. Perulli, Il Lavoro Autonomo. Contratto 
D’Opera e Professioni Intellettuali, Milão, 1996.
30 A subordinação jurídica, como melhor se verá adiante (§§ 6. e 27), não pressupõe uma 
permanente sujeição a ordens do empregador, mas antes uma potencial sujeição a ordens e 
instruções, a vulgarmente designada disponibilidade do trabalhador ou heterodisponibilidade 
(cf. Monteiro Fernandes, «Sobre o Objecto do Direito do Trabalho», cit., 42), mediante a 
qual o trabalhador, por força do contrato de trabalho, disponibiliza-se a receber ordens da 
entidade patronal com vista à realização de dada atividade.
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nomas, independentes, não se aplicam sanções disciplinares. Por isso, o 
paciente não tem poder disciplinar sobre o médico; pode, eventualmente, 
demandá-lo judicialmente por qualquer incúria médica, nos termos gerais 
da responsabilidade civil, mas não lhe é facultado o direito de impor sanções 
disciplinares ao médico.

III. Como aspetos que caracterizam o direito do trabalho pode indicar-
-se que se deverá estar perante uma atividade humana, produtiva e exercida 
livremente para outrem de forma subordinada.

3. Aspetos complementares
I. Atendendo aos elementos referidos quanto à delimitação do objeto do 
direito do trabalho, verifica-se que há várias normas incluídas neste ramo 
do direito que não estão abrangidas na noção indicada. Na realidade, deter-
minadas regras de direito do trabalho não se encontram diretamente rela-
cionadas com as atividades humanas produtivas e exercidas livremente para 
outrem de forma subordinada31.

Por exemplo, as normas legais que disciplinam a atividade sindical não 
estão diretamente concatenadas com uma atividade humana produtiva.  
São preceitos que regulam o funcionamento de uma associação (o sindi-
cato), bem como a sua intervenção na vida laboral.

Na noção de direito do trabalho, para além das situações jurídicas emer-
gentes do contrato de trabalho, há outras regras que estão relacionadas com 
o trabalho subordinado. Tendo em vista uma disciplina global da atividade 
laboral, o legislador estabeleceu determinadas normas e princípios jurídicos 
que não se aplicam diretamente ao contrato de trabalho, mas que condicio-
nam a relação contratual emergente deste negócio jurídico.

II. No contrato de trabalho incluem-se normas reguladoras das ativida-
des humanas exercidas livremente, para outrem e de forma subordinada, 
mas, associadas a estas, há um determinado número de regras, que não 
regulam diretamente o contrato de trabalho, disciplinando antes aspetos 
que se encontram, de certa forma, em conexão, designadamente, a relação 

31 Trata-se daquilo a que Menezes Cordeiro, Direito do Trabalho, I, cit., 45, denomina por 
fenómeno de absorção, até porque, segundo o mesmo professor (p. 21), em torno do contrato 
de trabalho, por via de um processo acumulativo, foram-se agrupando regras dispersas.
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coletiva de trabalho. São, pois, situações jurídicas incluídas na designada  
relação coletiva de trabalho, interligadas com o contrato de trabalho. Assim, 
se, por exemplo, for celebrado um contrato de trabalho entre um moto-
rista e uma empresa de camionagem, desse contrato de trabalho constarão 
regras específicas, que vão disciplinar a atividade a ser desenvolvida, sendo a  
relação jurídica regida igualmente por normas legais, imperativas e dispo-
sitivas, aplicáveis a todo o vínculo laboral. Situação própria do regime geral 
dos contratos.

Contudo, no direito do trabalho há uma diferença, pois importa ainda ter 
em conta as convenções coletivas que foram ajustadas entre as associações 
sindicais representativas daquela atividade — dos motoristas de camiona-
gem — e as associações de empregadores ou empregadores daquele ramo de 
atividade. Essas duas entidades — associações sindicais e de empregadores 
— podem ter celebrado uma convenção coletiva que estabelece princípios 
básicos, por vezes bastante pormenorizados, que os contratos de trabalho 
em vigor têm de respeitar. Neste conjunto de situações verifica-se que nem 
todas as normas aplicáveis estão diretamente relacionadas com a atividade 
produtiva exercida para outrem de forma subordinada. Por exemplo, o modo 
como a negociação de uma convenção coletiva se processa só indiretamente 
se relaciona com a prestação de trabalho. As convenções coletivas, bem como 
os outros instrumentos de regulamentação coletiva, existem para disciplinar 
o trabalho subordinado realizado por cada indivíduo em concreto, mas nem 
todas as suas regras se aplicam aos contratos de trabalho.

III. O disposto nas convenções coletivas vale inclusive em relação a quem 
não seja parte nas mesmas. Os trabalhadores não podem ser parte nas con-
venções coletivas; os instrumentos de regulamentação coletiva negociais são 
ajustados por associações sindicais e associações de empregadores (even-
tualmente também empregadores), e, ainda que o trabalhador não esteja 
sindicalizado, o instrumento pode aplicar-se à sua relação laboral, por exem-
plo, no caso de uma portaria de extensão assim o determinar. Trata-se de 
uma situação não enquadrável no domínio contratual, pois o contrato de 
trabalho pode ficar na dependência de uma convenção coletiva de traba-
lho, negociada por entidades que não são parte naquele negócio jurídico.  
Esta é uma das particularidades do direito do trabalho que leva alguns auto-
res a iniciarem a exposição da matéria pelas relações coletivas, deixando 
o contrato de trabalho para um segundo momento. Não parece ser essa a  
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solução mais correta no plano didático, na medida em que o contrato de 
trabalho antecede as relações coletivas de trabalho e a problemática destas 
últimas só tem sentido depois de se conhecerem as particularidades do con-
trato de trabalho.

IV. Sintetizando, dir-se-á que o direito do trabalho corresponde ao con-
junto de princípios e normas jurídicas disciplinadoras do contrato de traba-
lho; ou seja, que respeitam a uma atividade produtiva exercida livremente 
para outrem e de forma subordinada, bem como todas as restantes normas 
e princípios que estejam relacionados com o trabalho subordinado, sempre 
que tais normas e princípios tenham sido elaborados com a finalidade de, 
direta ou indiretamente, regulamentar o trabalho subordinado32.

Bibliografia:
Menezes Cordeiro, Direito do Trabalho, I, cit., 31 a 51; Monteiro Fernan-

des, Direito do Trabalho, cit., 19 a 32 e «Sobre o Objecto do Direito do Trabalho», 
Temas Laborais, Coimbra, 1984, 34 a 47; Júlio Gomes, Direito do Trabalho, I, cit., 
11 ss.; Mário Pinto, Direito do Trabalho, cit., 61 a 95; Rosário Palma Ramalho, 
Tratado de Direito do Trabalho, I, cit., 19 ss.; Motta Veiga, Lições, cit., 21 a 28 e 39 
a 50; Raúl Ventura, Teoria da Relação Jurídica de Trabalho, cit., 11 a 15, 26 a 35 e 
137 a 147; Bernardo Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/Joana 
Vasconcelos, Manual, cit., 41 ss.

§  2 .  Â M B I TO  D E  A P L I CA ÇÃ O

I. O direito do trabalho regula quatro aspetos: as relações individuais de tra-
balho (o contrato de trabalho propriamente dito); as relações coletivas de 
trabalho; as intervenções do Estado na vida laboral (o chamado direito das 
condições de trabalho); o processo de trabalho33.

32 Trata-se de uma perspetiva essencialmente jurídica do direito do trabalho; quanto a uma 
visão personalista do trabalho, relacionada com a Doutrina Social da Igreja, cf. Mário Pinto, 
Direito do Trabalho, cit., 84 ss.
33 Cf. Menezes Cordeiro, Direito do Trabalho, I, cit., 37 ss. Sem aludir ao processo do trabalho, 
vd. Monteiro Fernandes, Direito do Trabalho, cit., 38 s.; Söllner, Grundriβ des Arbeitsrechts, 
12.ª ed., Munique, 1998, 33 s.; Bernardo Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/
Joana Vasconcelos, Manual, cit., 71.
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II. A relação individual de trabalho corresponde ao núcleo central do 
direito do trabalho. Estão em causa regras e princípios respeitantes a um 
negócio jurídico entre o empregador e o trabalhador: o contrato de trabalho. 
Esta matéria, que integra o núcleo central do direito do trabalho, será desen-
volvida no Capítulo IV (§§ 11. ss.).

III. As relações coletivas de trabalho, também designadas por «direito 
coletivo do trabalho», têm um âmbito diversificado.

Por um lado, há a ter em conta as regras que disciplinam a constituição e 
atividade dos sujeitos coletivos laborais, tanto associações de trabalhadores 
como associações de empregadores.

Em segundo lugar, incluem-se as normas que disciplinam a relação coletiva, 
isto é, as que dizem respeito aos instrumentos de regulamentação coletiva 
de trabalho, como seja as convenções coletivas de trabalho, elaborados pelas 
pessoas coletivas de âmbito laboral, com base nas atribuições conferidas  
por lei.

Em terceiro lugar, cabem as relações laborais estabelecidas no âmbito da 
empresa, dentro da organização empresarial; por exemplo, a relação que se 
estabelece entre a empresa e a comissão de trabalhadores.

Em quarto lugar, importa fazer referência aos conflitos laborais coletivos, 
em especial a greve.

Por último, em quinto lugar, serão consideradas as regras relativas à com-
posição amigável de conflitos, tais como a conciliação, a mediação e a arbi-
tragem.

A matéria respeitante às relações coletivas de trabalho será estudada no 
Capítulo V (§§ 59. ss.).

IV. O direito das condições de trabalho ou da proteção do trabalho é 
o campo em que, predominantemente, se verifica a intervenção estadual.  
O Estado abandona a sua «neutralidade» e intervém nas relações contra-
tuais em vários aspetos. Por exemplo, quanto à segurança e saúde no traba-
lho, ao período normal de trabalho e aos acidentes de trabalho. Estas regras 
têm como destinatários, tanto os empregadores como os trabalhadores.  
Neste campo não cabem as normas respeitantes à segurança social, que 
constituem um ramo autónomo.

O direito das condições de trabalho, representando um dos aspetos que 
integra o âmbito de aplicação do direito do trabalho, não justifica, porém, 
um tratamento dogmático autónomo, até porque as referidas condições 
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de trabalho têm mais sentido ser estudadas, em particular, a propósito 
de especificidades do contrato de trabalho, com respeito ao regime geral  
dos contratos.

V. Por último, também fazem parte do direito do trabalho as normas pro-
cessuais, nas quais se estabelecem particularidades com respeito ao direito 
processual civil. Estes preceitos são, porém, direito instrumental em relação 
ao direito do trabalho, constituindo direito adjetivo; mas nem todas as regras 
processuais constam do Código de Processo do Trabalho; assim, por exem-
plo a providência cautelar da suspensão do despedimento vem prevista no 
art. 386.º CT, por outro lado, naquele diploma, nomeadamente na revisão 
de 2009, foram introduzidas normas de cariz substantivo (p. ex., art. 98.º-C,  
n.º 1, CPT), chegando ao ponto de, sob a epígrafe «Entrada em vigor» (art. 
9.º Decreto-Lei n.º 295/2009), que respeita à entrada em vigor das altera-
ções ao Código de Processo do Trabalho, se ter resolvido um lapso da preci-
pitada revogação do art. 438.º CT2003, que respeita à indemnização devida 
ao trabalhador.

Num sentido amplo, o direito do trabalho abrange as regras substanti-
vas e adjetivas que incidem sobre matéria laboral. As normas processuais de 
trabalho, nas quais se estabelecem particularidades com respeito ao direito 
processual civil, constituem direito instrumental (adjetivo) em relação ao 
direito do trabalho (substantivo).

O processo do trabalho apresenta especificidades com respeito ao 
direito processual civil, em cujo tronco comum se insere34, derivadas, em 
particular, da necessidade de concretização judicial célere de um conjunto 
de regras que, tendencialmente, protegem o trabalhador. Dito de outro 
modo, o processo do trabalho realiza judicialmente o direito do trabalho35, 
impulsionado pelos mesmos postulados deste ramo jurídico. A identidade 
de valores, que justifica a inclusão do direito processual do trabalho num 
âmbito amplo do direito do trabalho, não obsta à autonomização daquele 
ramo do direito em relação ao direito substantivo que realiza, à imagem do 
que ocorre com o processo civil e o processo penal.

Como os aspetos específicos do processo do trabalho foram estabelecidos 
só para este ramo do direito e não são lecionados noutras cadeiras, designa-

34 Cf. Teixeira de Sousa, «Aspectos Metodológicos e Didácticos do Direito Processual Civil», 
RFDUL, Vol. XXXV, 1994, 338.
35 Sobre o carácter instrumental do direito processual, cf. Teixeira de Sousa, «Aspectos 
Metodológicos e Didácticos...», cit., 366 ss.
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damente no direito processual civil, há também, por isso, razões para incluir 
essas particularidades num âmbito amplo desta disciplina, dedicando o 
Capítulo VII (§ 75.) ao seu estudo.

VI. Apesar de, também em sentido amplo, se poder incluir no âmbito do 
direito do trabalho as relações laborais da administração pública, em razão 
de algumas particularidades destas últimas, é frequente inseri-las na área do 
direito administrativo36.

VII. O direito do trabalho, como ocorre em qualquer ramo do direito, 
mas talvez com maior acuidade, tem repercussões a vários níveis37. Para além 
da especial conexão entre o direito do trabalho e a economia nas suas várias 
vertentes, designadamente no que respeita à economia de mercado38, cabe 
aludir às relações com outros ramos do direito.

No direito constitucional há um desenvolvimento juslaboral significativo, 
com especial relevo em sede de princípios de direito do trabalho, como seja 
o da igualdade, ou em aspetos mais concretos, nomeadamente as limitações 
ao despedimento.

36 Vd. infra § 46. Sobre a distinção entre as relações laborais de direito privado e de direito 
público, vd. João Caupers, «Situação Jurídica Comparada dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública e dos Trabalhadores Abrangidos pela Legislação do Contrato de Trabalho», 
RDES XXXI (1989), n.ºs 1/2, 243 ss. O autor acaba por concluir que se verifica uma tendencial  
(e desejada) aproximação de regimes jurídicos da função pública e do contrato individual 
de trabalho (p. 254).
Quanto à relação de emprego público, regulada pelo direito administrativo, e a conexão com o 
direito do trabalho, vd. Liberal Fernandes, Autonomia Colectiva dos Trabalhadores da Adminis-
tração Pública. Crise do Modelo Clássico de Emprego Público, Coimbra, 1995 e Mário Pinto, Direito 
do Trabalho, cit., 83 s. e 100 ss. E, com um amplo desenvolvimento, consulte-se a dissertação 
de doutoramento de Pedro Madeira de Brito, Contrato de trabalho da Administração Pública 
e sistema de fontes, Lisboa, 2019.
37 Numa perspetiva similar, Couturier, Droit du Travail, cit., 81 ss., afirma que o direito do 
trabalho é uma disciplina transversal.
38 Quanto à relação entre a ordem económica e o direito do trabalho veja-se Zöllner/Loritz, 
Arbeitsrecht, 5.ª ed., Munique, 1998, 7 ss., 13 e 16 ss. De facto, no direito do trabalho, para além 
dos aspetos sociais, as questões económicas têm um papel primordial, relacionado com a 
importância que as empresas empregadoras e o trabalho nelas prestado têm na economia 
de cada país.
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Do direito penal retira-se a imposição de multas, coimas39 e sanções 
penais na área laboral, por violação de regras de direito do trabalho40.  
Certas infrações laborais podem constituir crime; é o que acontece, por 
exemplo, estando em causa a violação de normas de segurança por parte do 
empregador, que causem danos ao trabalhador em acidente de trabalho.

O direito fiscal preocupa-se, nomeadamente com a tributação de com-
plementos salariais e até com o pagamento de gorjetas aos trabalhadores.

O direito administrativo, para além de regras respeitantes à fiscalização 
do trabalho ou relacionadas com a segurança social, na parte que regula 
as relações laborais dos funcionários públicos, tem sido influenciado pelas 
regras do direito do trabalho.

O direito internacional público encontra na área laboral um campo pri-
vilegiado de atuação, com uma organização internacional — a OIT — espe-
cialmente vocacionada, desde há 100 anos, para resolver problemas laborais.

Para além destas indicações exemplificativas, há a ter em conta que o 
direito do trabalho se pauta igualmente por regras de direito civil, em parti-
cular de direito das obrigações, de direito comercial, de direito internacional 
privado e de direito processual civil.

VIII. Atento o vasto âmbito de aplicação do direito do trabalho e o facto 
de o trabalho subordinado representar uma forma comum de prestação de 
atividade, não é de estranhar a importância prática deste ramo do direito, 
constituindo um relevante mecanismo de intervenção política, social e eco-
nómica41. Razão pela qual o direito do trabalho dificilmente se desprende de 
considerações extrajurídicas.

39 Cf., entre outros, os arts. 546.º ss. CT relativos à responsabilidade penal e contraordena-
cional laboral (vd. infra § 74.).
40 Sobre o direito penal laboral, vd. Aranguren in Mazzoni, Manuale, cit., 18 s. e bibliografia 
aí citada.
41 É frequente que a política social e económica de um governo se veja espelhada na tomada 
de posição a nível laboral (cf. Motta Veiga, Lições, cit., 39 ss.; Montoya Melgar, Derecho 
del Trabajo, cit., 34; Couturier, Droit du Travail, cit., 36 ss.; Söllner, Arbeitsrechts, cit.,  
2 s.); além disso, como é sabido, as crises económicas têm repercussão imediata nas relações 
de trabalho e as decisões políticas neste sector podem ajudar a minimizar ou ultrapassar a 
crise económica. De facto, as regras de direito do trabalho podem influir, tanto na fixação 
do custo do fator de produção trabalho e, consequentemente, no preço dos bens e serviços, 
como na determinação da taxa de emprego (cf. Soares Martinez, Economia Política, 10.ª ed., 
Coimbra, 2005, 441 ss.).
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§  3 .  E N Q UA D R A M E N TO  D O  D I R E I TO  D O  T R A BA L H O

1. O direito do trabalho como ramo do direito privado
I. A distinção entre direito privado e direito público é frequentemente feita 
em quase todas as disciplinas desde a Introdução ao Direito42, porque a qua-
lificação — como direito privado ou direito público — pressupõe conceções 
diferentes, designadamente a nível dos princípios. De facto, os princípios 
que informam o direito privado e o direito público não são exatamente os 
mesmos. Há algumas diferenças sucessivamente reiteradas no estudo das 
várias cadeiras que compõem o elenco do curso de Direito.

II. O direito do trabalho insere-se tradicionalmente no âmbito do direito 
privado, pois não se colocam dúvidas quanto à qualificação do contrato de 
trabalho como negócio jurídico obrigacional e, consequentemente, não se 
punha em causa a natureza privatística deste ramo do direito.

Partindo deste pressuposto, toda a regulamentação de direito do traba-
lho, como se baseia no contrato de trabalho, deveria igualmente enquadrar-
-se no direito privado43. Todavia, são vários os autores que levantam dúvidas, 
discutindo se o direito do trabalho será efetivamente um ramo do direito pri-
vado. Muitos desses autores chegam à conclusão de que constitui um ramo 

Acerca da relevância do direito do trabalho, na medida em que ele regula a ocupação da maioria 
da população ativa, cf. Bernardo Xavier/Furtado Martins/Nunes de Carvalho/Joana 
Vasconcelos, Manual, cit., 60 s.
42 Quanto à distinção, vd. Oliveira Ascensão, O Direito. Introdução e Teoria Geral, 13.ª ed., 
Coimbra, 2005, 333 ss.; Baptista Machado, Introdução ao Direito e ao Discurso Legitimador, 
Coimbra, 1983, 65 ss.
43 Cf. Mascaro Nascimento, Curso de Direito do Trabalho, 14.ª ed., S. Paulo, 1997, 176 ss.


