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A presente obra, de caráter eminentemente didático, percorre os te-
mas centrais do Direito do Trabalho, entendido como um conjunto 
de normas jurídicas, de origem estadual e convencional, que visam 
regular as relações individuais e coletivas que têm como elemento 
unificador o trabalho assalariado.

Na estruturação e no discurso adotado, reflete-se uma preocupação 
fundamentalmente académica e pedagógica. Neste sentido, o manual 
revela uma abordagem simultaneamente teórica e prática das várias 
temáticas que são analisadas, visando esclarecer conceitos chave e 
agilizar a compreensão de conteúdos fundamentais, intercalando-os 
com a resolução de hipóteses práticas que assumem uma presença 
inegável na vida quotidiana dos trabalhadores e das empresas.
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NOTA PRÉVIA

A presente obra corresponde, com alguns acrescentos, a um con-
junto de textos elaborados pelos docentes que, ao longo dos últimos 
anos, lecionaram na unidade curricular de Direito do Trabalho e 
da Empresa, tendo em vista proporcionar aos alunos elementos de 
estudo sobre direito do trabalho. Trata-se, por isso, de uma obra 
com fins exclusivamente didáticos, não se procedendo a desenvol-
vimentos doutrinais ou jurisprudenciais. 

Dirigindo-se a alunos de uma licenciatura em Contabilidade e 
Administração, a abordagem é intencionalmente simples, muito 
assente na perspetiva do legislador e concretizada com a apresentação 
de propostas de resolução de situações práticas.

S. Mamede de Infesta, 13 de março de 2017.

Os Autores
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1. NOÇÃO. OBJETO E ÂMBITO DO 
DIREITO DO TRABALHO

Entendido habitualmente como um ramo jurídico jovem ou de 
formação recente, na medida em que a produção normativa laboral 
apenas ganhou relevo significativo entre nós a partir de finais do 
séc. XIX1, o Direito do Trabalho pode definir-se como o conjunto de 
normas jurídicas, de origem estadual e convencional, que visam regular, 
com vista à sua normalização, as relações individuais e coletivas que têm 
como seu elemento unificante e desencadeante o trabalho assalariado2.

Da referida noção se extrai, em primeiro lugar, que as normas 
jurídico-laborais não se traduzem apenas nas que são emanadas 
pelo legislador, mas compreendem também as que são criadas pelos 
sujeitos coletivos, por via da consabida contratação coletiva de tra-
balho, fenómeno que, contudo, não abordaremos, por se afastar da 
matéria que nos propomos analisar. Por outro lado, dela se infere 
ainda, com particular relevo para o nosso estudo, que o Direito do 

1. Sobre a evolução história do Direito do Trabalho, quer entre nós quer noutros orde-
namentos jurídicos, ver, por todos, RAMALHO, M.ª R. P., Direito do Trabalho, Parte 
I – Dogmática Geral, 4.ª ed., revista e atualizada, Coimbra, Almedina, 2015, pp. 39 e ss., 
MARTINEZ, P. R., Direito do Trabalho, 7.ª ed., Coimbra, Almedina, 2015, pp. 61 e ss.

2. Seguimos aqui a definição deste ramo do Direito tal como ela nos é dada por LEITE, J., 
Direito do Trabalho e da Segurança Social – Lições ao 3.º Ano da FDUC, Serviço de Textos 
da Universidade de Coimbra, 1982, p. 75.
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Trabalho vê o seu campo de atuação delimitado pela situação de 
trabalho subordinado3, como veremos adiante.

No que à delineação do objeto deste ramo de direito diz respeito, 
cumprirá, antes de tudo, precisar que o sentido da palavra «trabalho» 
que nos interessa reter não é coincidente com os vários significados 
que o termo pode, na realidade, receber4. Com efeito, poderíamos 
ser levados a crer que ao Direito do Trabalho competiria regular o 
comportamento das pessoas que trabalham, disciplinando todas as 
formas pelas quais o trabalho se revela e concretiza na vida social. 
Basta pensarmos ser possível configurar vários «tipos» ou modalida-
des de trabalhadores: o operário fabril; a dona de casa, que garante 
a satisfação das necessidades familiares; aquele que se intitula de 
profissional liberal; aquele que trabalha informaticamente através 
do domicílio; o sacerdote; o jogador de futebol… O trabalho é, de 
facto, multifacetado, pluricromático.

No entanto, o ramo do direito sobre o qual ora nos debruçaremos 
tem por objeto apenas e só um concreto tipo de trabalho. O que 
não significa que os outros «trabalhos» não interessem ao direito! 
Simplesmente, encontram regulamentação própria noutros diplo-
mas que não o Código do Trabalho (p. ex., a advocacia, enquanto 
profissão liberal, encontra-se regulada no Estatuto da Ordem dos 
Advogados e em diplomas de regulamentação emitidos pela Ordem 
dos Advogados, entidade representativa da classe).

Isto posto, o Direito do Trabalho ocupar-se-á apenas da regulação 
das relações individuais (aquelas que se estabelecem entre trabalhador 
e empregador) e coletivas (nas quais intervêm organizações repre-
sentativas dos trabalhadores, como associações sindicais) de trabalho 
em proveito alheio, livre, remunerado e subordinado. 

3. FERNANDES, A. M., Direito do Trabalho, 17.ª ed., Coimbra, Almedina, 2014, p. 113.

4. Nesse sentido, MARTÍNEZ, P. R., Direito do Trabalho, cit., p. 32.
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Significa isto dizer que:

a) O Direito do Trabalho só regula o trabalho em proveito 
alheio

 Para efeitos deste ramo do direito, apenas são tidas em conta as 
atividades que não sejam desenvolvidas pelo indivíduo para a 
satisfação de necessidades próprias. Deste modo, «não relevam 
para efeitos do Direito do Trabalho situações tais como a do 
agricultor que cultiva os seus campos e colhe e vende a sua 
produção»5. Note-se que o art. 11.º do Código do Trabalho 
(CT) faz referência à prestação de trabalho «a outra ou outras 
pessoas», o que corrobora a ideia de que ao Direito do Traba-
lho apenas interessará o trabalho desenvolvido por conta de 
outrem.

 

b) O Direito do Trabalho só regula o trabalho livre

 Só existe contrato de trabalho na medida em que a atividade 
seja exercida de forma livre6, excluindo-se à partida as formas 
de trabalho forçado ou compelido (não se regula nesta área, 
p. ex., o trabalho penitenciário, o trabalho a favor da comu-
nidade ou o trabalho forçado)7. Falar de Direito do Trabalho 
é, fundamentalmente, falar da regulamentação do contrato 
de trabalho, figura negocial ligada por natureza ao princípio 

5. Vd. XAVIER, B. L., Manual de Direito do Trabalho, 2.ª ed., Verbo, Lisboa, 2014, p. 36.

6. Cfr. FERNANDES, A. M., Direito do Trabalho, cit., p. 14, RAMALHO, M.ª R. P., 
Direito do Trabalho, Parte I, cit., pp. 19-21.

7. No plano nacional, o art. 47.º da Constituição da República Portuguesa dispõe que 
«todos têm o direito de escolher livremente a profissão ou o género de trabalho, salvas as 
restrições legais impostas pelo interesse coletivo ou inerentes à sua própria atividade». No 
plano internacional, inúmeros diplomas, entre os quais destacamos o Pacto Internacional 
sobre Direitos Civis e Políticos e a Declaração Europeia dos Direitos do Homem, militam 
precisamente contra a imposição da obrigação de desenvolver uma atividade.
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da autonomia da vontade (art. 405.º do Código Civil), e que, 
por esse motivo, há de nortear-se por uma ideia de liberdade 
de formação do contrato e de realização da atividade. Trata-
-se aqui de reconhecer ao trabalhador uma evidente liberdade 
formal, a de decidir se pretende ou não celebrar determinado 
contrato de trabalho, e, bem assim, a de escolher desvincular-se 
do seu empregador. Daí que, «verificando-se falta de liberdade 
na realização da atividade, deve tal situação ser excluída da 
noção de Direito do Trabalho»8. A ninguém pode ser imposta 
a celebração de um contrato de trabalho (ainda que seja dis-
cutível se trabalhar não será, por si só, uma imposição, uma 
vez que, para subsistirmos, necessitamos de trabalhar…).

c) O Direito do Trabalho só regula o trabalho remunerado

 O Direito do Trabalho apenas se ocupa do trabalho ao qual 
corresponde uma contrapartida económica, sendo por isso 
de repugnar a ideia de que uma pessoa se possa vincular va-
lidamente à prestação de trabalho por conta de outrem sem 
que essa contrapartida se verifique. O trabalho gratuito, ou é 
indiferente ao Direito, por se fundar, p. ex., numa relação de 
mera cortesia (e por isso cai no espaço das normas de mera 
conduta social, fora da regulamentação jurídica), ou se cifra 
numa forma ilegítima e ilegal de trabalho, pelo que o ordena-
mento se limita a rejeitar a produção de quaisquer efeitos e a 
sancionar o infrator, ou se traduz ainda na celebração de um 
qualquer outro contrato, que não de trabalho (uma doação, 
um comodato, um contrato atípico9). Note-se que, entre nós, 

8. Assim, MARTINEZ, P. R., Direito do Trabalho…, cit., p. 36.

9. Ver, a propósito, GOMES, J., Direito do Trabalho, Relações individuais de trabalho, vol. 
I, Coimbra Editora, 2007, p. 91, e doutrina aí citada.
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quer o Código do Trabalho, no seu art. 11.º, quer o próprio 
Código Civil (art. 1152.º) fazem alusão ao elemento remune-
ratório como um elemento essencial do contrato de trabalho 
(«mediante retribuição»).

d) O Direito do Trabalho só regula o trabalho subordinado

 Como ensina MaRia do RosáRio PalMa RaMalho, «o Direito 
do Trabalho não se ocupa de toda e qualquer atividade huma-
na produtiva, desenvolvida para satisfação de necessidades de 
outrem (…)»10.

 O trabalho, para efeitos da disciplina em estudo, não poderá 
ser exercido para outrem de modo autónomo, com indepen-
dência. O Direito do Trabalho gira em torno de uma ideia de 
dependência do trabalhador relativamente ao empregador, por 
força daquele que é tido como o elemento essencial do contrato 
de trabalho, a subordinação jurídica, que decorre do facto de 
o trabalhador se comprometer a prestar a sua atividade «no 
âmbito de organização e sob autoridade» da entidade empre-
gadora (art. 11.º do CT). Daqui resulta que é o beneficiário 
da atividade que vai definir o “quando”, o “onde” e o “como” 
da prestação laboral.

 Imaginemos o exemplo de um contabilista que desenvolve a 
sua atividade no seu próprio gabinete de contabilidade, tratan-
do da documentação de várias empresas suas clientes. Neste 
caso, a prestação é desempenhada com autonomia, uma vez 
que é o próprio prestador quem define autonomamente as 
condições de tempo, lugar e modo de execução da prestação, 
pelo que inexistirá relação laboral. É evidente que ele terá de 

10. Direito do Trabalho, Parte I, cit., p. 22.
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