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APRESENTAÇÃO

O texto que se publica tem como factor desencadeante o Protocolo 
de Formação Científica celebrado, em Janeiro de 2014, entre a Faculdade 
de Direito da Universidade do Porto e a Faculdade de Direito da 
Universidade Kimpa Vita, no âmbito do qual tivemos a oportunidade 
de leccionar naquela Faculdade de Uíge.

Escritas de raiz, estas lições versam unicamente sobre a relação in-
dividual de trabalho. Por outro lado, obedecendo a uma propositada 
simplificação e a um intento didáctico, optou-se por não introduzir 
referências bibliográficas ao longo do texto e, sempre que possível, 
seguiu-se a terminologia legal.

Dado que tem principalmente por objecto a nova Lei Geral do 
Trabalho, a Lei n.º 7/15, de 15 de Junho (que revogou a anterior Lei 
Geral do Trabalho, aprovada pela Lei n.º 2/00, de 11 de Fevereiro), 
todos os artigos referidos no texto, sem indicação do diploma a que 
pertencem, são relativos àquela lei. 

Porto/Uíge, Julho de 2015
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CAPÍTULO I

O DIREITO DO TRABALHO: 
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1. O DIREITO DO TRABALHO

1.1. Da origem do direito do trabalho

Como é do conhecimento comum, a actividade de trabalho impõe-
-se como uma exigência ou necessidade natural do homem. Na medida 
em que a natureza não nos fornece, de forma directa e em quantidade 
sufi ciente, os bens de que carecemos para sobreviver, o trabalho é, por 
este motivo, a base da vida social e o principal instrumento de sobrevi-
vência e de criação de riqueza colectiva. Além disso, a nível individual, 
a actividade de trabalho é um elemento essencial da vida das pessoas: 
para além de ser um factor de realização pessoal e de inserção social, 
absorve não só grande parte da nossa existência como ainda, ou princi-
palmente, condiciona o nível de vida ou de satisfação das necessidades 
pessoais.

A actividade de produção dos bens necessários à sobrevivência hu-
mana pode ser realizada de formas diversas, designadamente através do 
trabalho comunitário e familiar, do trabalho autónomo e do trabalho 
assalariado ou por conta de outrem; é precisamente esta última mo-
dalidade de actividade humana que constitui o objecto do direito do 
trabalho. 

O trabalho assalariado ou por conta de outrem é, por defi nição, 
uma actividade, que se desenvolve entre pessoas livres, pelo que a sua 
origem assenta nos princípios da autonomia e da liberdade contratual. 
Porém, como abundantemente nos tem revelado a história das relações 
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laborais, a aplicação daqueles princípios, tal como são entendidos pelo 
direito comum dos contratos, não se revela ajustada ou adequada para 
regular os principais (ou mesmo a maioria dos) aspectos envolvidos 
naquela actividade, não podendo, por isso, ser aplicados ou transpostos 
sem mais para aquele sector da actividade humana. 

Com efeito, no início do desenvolvimento em larga escala do traba-
lho assalariado (em consequência do progresso da actividade industrial) 
cabia ao direito comum dos contratos a regulação das relações laborais; 
no entanto, a sua aplicação deu origem à fi xação de condições de tra-
balho acentuadamente desiguais e socialmente injustas, porquanto o 
quadro legal em que assentava — a autonomia e a igualdade das partes 
— não levava em linha de conta a manifesta inferioridade negocial dos 
trabalhadores face à superioridade económico-social dos empregado-
res. Para além disso, esse desequilíbrio era agravado pela concorrência 
existente entre os próprios trabalhadores, na medida em que, perante a 
falta de trabalho relativamente ao número de pessoas que dele careciam 
para sobreviver (situação que era comum nos primórdios da industriali-
zação, mas que não deixa de manifestar-se igualmente nos períodos de 
recessão económica), havia sempre quem estivesse disposto a trabalhar 
por salários inferiores aos estabelecidos num determinado momento. 

Ou seja, o contrato tal como era concebido pelo direito civil — 
um acordo entre pessoas com igual autonomia e liberdade negocial 
— revelou-se, a nível dos seus efeitos práticos, um factor gerador de 
relações de troca injustas e desequilibradas para uma das partes, o tra-
balhador, cujos efeitos socialmente negativos constituíram uma evi-
dência histórica1. Na verdade, subjacente à igualdade formal em que 

1. Do ponto de vista histórico, o enquadramento do trabalho humano na fi gura do contrato 
constituiu uma evolução de inegável importância, porquanto permitiu a passagem da relação 
de trabalho servil (de natureza pública e caracterizada pelo estatuto de servidão pessoal de uma 
parte perante a outra) para uma relação contratual em que os intervenientes benefi ciavam no 
plano jurídico ou formal de uma posição de igualdade.
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se funda a formação das relações de trabalho dependente (cujas carac-
terísticas serão analisadas mais adiante) existe uma relação de acentuada 
desigualdade entre quem precisa de trabalhar para sobreviver (o traba-
lhador) e quem recebe esse trabalho (o empregador). Por um lado, ma-
nifesta-se a nível sócio-económico, mais concretamente no facto de ser 
o segundo quem controla as condições de vida do primeiro, na medida 
em que dispõe dos meios de produção indispensáveis ao exercício da 
actividade de trabalho; por outro lado, a mesma desigualdade apresenta 
uma natureza normativa ou formal, a qual se revela no interior da pró-
pria relação laboral através do reconhecimento ao empregador de uma 
posição de supremacia e da correspondente posição de subordinação 
jurídica do trabalhador (infra). 

Ora, aplicado às relações de trabalho, o direito comum ignorava esta 
posição de desigualdade, porquanto o contrato de trabalho (seja na sua  
formação, seja no seu desenvolvimento) era considerado um acto ju-
rídico entre homens livres e iguais, sujeito aos princípios da liberdade 
individual e da autonomia da vontade (a liberdade de concorrência e a 
liberdade de trabalho) e ao princípio da igualdade das partes perante a 
lei2 ; por sua vez, o Estado limitava-se a garantir o exercício daquelas 
liberdades e a adoptar uma posição de neutralidade relativamente às 
condições defi nidas pelos contraentes3. Neste quadro normativo, o acordo 

2. Aliás, durante o período em que as relações laborais eram reguladas exclusivamente pelo 
direito civil, o domínio dos princípios da liberdade e da igualdade das partes do contrato de 
trabalho era igualmente reforçado pela proibição de qualquer forma de representação colectiva 
dos interesses dos trabalhadores.

3. A ilustrar o que acabou de ser dito, transcrevem- se as disposições gerais sobre o trabalho do 
Código Civil Português de 1867:
«Art. 567º - É lícito a todos aplicar o seu trabalho e indústria á produção, transformação, e ao 
commercio de quaisquer objectos. § unico - Este direito só pode ser limitado por lei expressa, 
ou pelos regulamentos administrativos auctorisados por lei.
Art. 568º - Mas se qualquer, no exercício do seu direito de trabalho e industria, lesar os direitos 
de outrem, será responsável, na conformidade das leis, pelos dannos que causar.
Art. 569º - O produto ou o valor do trabalho e industria lícitos de qualquer pessoa é proprie-
dade sua, e rege-se pelas leis relativas á propriedade em geral, não havendo excepção expressa 
em contrario».
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era a única fonte (“a lei”) que defi nia os direitos e as obrigações das partes do 

contrato de trabalho.

Semelhantes bases jurídicas tornavam possível que a fi xação das 
condições de trabalho assentasse, em termos praticamente absolutos, 
na força económica e contratual do empregador e que o trabalhador – 
para quem a necessidade permanente de trabalhar constitui uma ques-
tão de subsistência – se visse colocado numa posição de ter de aceitar 
as condições fi xadas unilateralmente por aquele. Sob a capa jurídica 
de uma estrita igualdade das partes, o princípio da liberdade individual 
servia de meio para legalizar uma verdadeira ditadura contratual do 
empregador.

Foi precisamente a realidade social surgida nos países que foram os 
pioneiros na industrialização e no desenvolvimento das relações de tra-
balho assalariado que conduziu ao reconhecimento de que o contrato 
(tal como o direito civil o concebia, isto é, enquanto acordo baseado 
nos princípios da igualdade e liberdade das partes) não permitia as-
segurar uma troca justa (ou equitativa) entre quem oferece trabalho e 
quem o procura, nem garantir a obtenção dos meios de subsistência 
necessários para possibilitar uma vida com um mínimo de dignidade, 
de acordo com os critérios de avaliação historicamente vigentes. 

O direito do trabalho apareceu como produto da intervenção 
directa da lei (do Estado), justifi cada pela necessidade de limitar as 

Para além de colocarem no mesmo plano normativo o direito de trabalho e o direito de in-
dústria (ou seja, o direito de exercer uma actividade por conta de outrem e o direito de exercer 
uma actividade económica), estes preceitos consagravam ainda a liberdade universal de traba-
lhar (isto é, de todos e de cada um), a aplicação do regime geral da propriedade ao produto do 
trabalho (isto é, ao salário e aos bens produzidos), o princípio da autonomia da vontade e da 
liberdade contratual (o direito ao trabalho e indústria estava sujeito apenas aos limites fi xados 
por lei expressa ou pelos regulamentos autorizados por lei), e a aplicação dos princípios da 
responsabilidade civil e criminal pelos danos causados no exercício do direito. 
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consequências sociais negativas resultantes do referido contratualis-
mo4. Dominado por imperativos de ordem político-jurídica, era essen-
cialmente constituído por normas que fi xavam condições mínimas de 
trabalho e que se sobrepunham à vontade das partes manifestada no 
contrato de trabalho; paralelamente, a instituição de semelhante regime 
foi acompanhada da criação de organismos com funções específi cas 
de controlo da aplicação das leis laborais e das condições de trabalho 
fi xadas por via contratual5.

Deste modo, o direito do trabalho veio substituir uma ordem jurí-
dica que permitia que as condições de trabalho fossem profundamente 
determinadas pelos interesses (e pelo poder) dos empregadores em de-
trimento dos trabalhadores. A sua vocação ou natureza proteccionista 
concretiza-se através da consagração de um conjunto de garantias que 
visam tutelar a parte mais débil da relação laboral, o trabalhador – mui-
to embora tenha igualmente como função garantir a posição do empre-
gador no seio da mesma relação. Neste sentido, o desenvolvimento do 
direito do trabalho constituiu historicamente um factor decisivo para a 

4. Não foi por acaso que, historicamente, as primeiras intervenções dos Estados a nível laboral 
foram no sentido de atenuar ou resolver os problemas sociais mais graves, em particular os re-
lativos ao trabalho dos menores e das mulheres, assim como em matéria de tempo de trabalho 
e de segurança e higiene nos locais de trabalho.

5. As razões, aliás amplamente conhecidas e inventariadas, que, nos primeiros países industria-
lizados, estiveram na origem da mudança de atitude do Estado liberal perante o trabalho assa-
lariado podem ser assim esquematizadas: i) desenvolvimento do movimento operário — de-
corrente da concentração dos trabalhadores nos locais de trabalho, da proletarização crescente 
das sociedades, da aquisição progressiva de uma consciência de classe ou de solidariedade de 
interesses, do desenvolvimento das lutas laborais, do incremento a nível nacional e internacio-
nal do associativismo sindical, da institucionalização de formas de concertação ou de nego-
ciação colectivas; ii) factores de natureza política — a confl itualidade laboral e o consequente 
intervencionismo estadual dirigido a mitigar as consequências sociais decorrentes do regime 
económico liberal, a instituição do sufrágio universal, o surgimento de partidos políticos de 
cariz socialista, a revolução francesa de 1848 e a Comuna de Paris de 1871 (pelas repercussões 
que tiveram no movimento social europeu); iii) de factores de ordem ideológica — a afi rmação 
e difusão das doutrinas socialistas, do pensamento social da Igreja Católica e do corporativismo 
(iv) factores de carácter jurídico — a crítica aos princípios da autonomia privada e do individua-
lismo que presidiam à regulação das condições de trabalho e o reconhecimento da autonomia 
colectiva dos trabalhadores.
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elevação do nível de vida das populações e para a promoção da justiça 
social.

Por sua vez, o reconhecimento pela ordem jurídica do associativis-
mo sindical, da greve e da negociação colectiva possibilitou o desenvol-
vimento de outros meios que permitiam limitar o poder negocial dos 
empregadores e, com isso, reduzir a relação de desigualdade subjacente 
ao contrato de trabalho. Aliás, a acção colectiva passou igualmente a 
desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento do direito 
do trabalho, de tal modo que, nos dias de hoje, a disciplina que regula o 
trabalho assalariado é, numa escala variável (condicionada pelo desen-
volvimento interno das relações laborais), objecto da acção do Estado 
e dos parceiros sociais e, a um nível mais reduzido, da autonomia con-
tratual das partes do contrato de trabalho.

Ora, o direito do trabalho só adquiriu um estatuto de autonomia 
face ao direito civil a partir do momento em que a fi gura do contrato 
comum foi substituída por uma disciplina contratual cujo conteúdo 
era dominado pela intervenção reguladora do legislador e, mais tarde, 
pela acção dos parceiros sociais através da celebração de acordos co-
lectivos de trabalho. O afastamento em relação ao direito civil comum 
verifi cou-se a partir do momento em que os mais importantes direitos 
e obrigações ligados ao estatuto de trabalhador passaram a ser fi xados 
ou defi nidos numa esfera jurídica hierarquicamente superior ao contra-
to (a lei) e a ser de observância obrigatória para as partes. 

Semelhante evolução passou, em primeiro lugar, pelo reconheci-
mento pela lei de que, a nível contratual, trabalhador e empregador 
não podiam ser considerados sujeitos iguais e com vontades dotadas 
do mesmo grau de autonomia e, em segundo lugar, pela introdução de 
limites à liberdade contratual individual, através da fi xação de condi-
ções mínimas de trabalho que não podiam ser afastadas pelas partes6. 

6. Deste modo, restringiu-se igualmente a concorrência entre os próprios trabalhadores.
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Embora a liberdade contratual continue a ser uma fi gura central do 
direito do trabalho, na medida em que enquadra juridicamente o ob-
jecto deste ramo do direito (o trabalho prestado por conta de outrem), 
não é a autonomia das partes a principal fonte reguladora das condi-
ções trabalho, como poderia indicar a sua natureza jurídico-privada. 
Como manifestação dessas restrições pode referir-se, por exemplo, a 
proibição de os trabalhadores aceitarem condições salariais inferiores a 
determinado nível, ou períodos de duração do trabalho superiores aos 
máximos legais ou ainda a limitação da faculdade de o empregador pôr 
fi m livremente ao contrato de trabalho.

Assim, quando o Estado adopta normas de carácter imperativo – es-
tabelecendo, por exemplo, um salário mínimo, limites máximos para o 
tempo de trabalho ou restrições ao trabalho dos menores, etc. –, admite 
o associativismo sindical ou confere força normativa às convenções 
colectivas de trabalho tem em vista limitar a autonomia individual dos 
contraentes, no essencial impedir que os trabalhadores possam aceitar 
condições inferiores às prescritas nessas fontes, as quais passam por 
isso a fi xar condições mínimas de trabalho7.

Por todos estes motivos, a importância social do direito do trabalho 
e a sua necessidade actual é indesmentível e inquestionável; na verda-
de, a maior parte das pessoas que exercem uma actividade produtiva 
fazem-no por conta de outrem; para elas, o contrato de trabalho é a 
relação jurídica que modela as suas vidas no dia-a-dia e ao longo da sua 
existência, dentro e fora do emprego. 

7. O direito do trabalho clássico – alicerçado na limitação da autonomia das partes do contrato, 
seja por via da intervenção legal seja pelo desenvolvimento da contratação colectiva – confron-
ta-se actualmente nos países mais industrializados com uma evolução em que é visível a recu-
peração da autonomia individual no que respeita à fi xação das condições de trabalho (incluindo 
a adopção de modalidades contratuais especiais ou atípicas de trabalho) e o correspondente 
recuo do papel regulador da lei e da autonomia contratual colectiva.
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1.2. Noção, dimensões do direito do trabalho e áreas 
normativas afins

Olhando ao que fi cou dito, poderemos defi nir o direito do trabalho 
como o conjunto das normas jurídicas, de natureza estadual ou con-
vencional, que visam regular as relações individuais e colectivas que 
têm como seu elemento comum o trabalho assalariado. 

Para além de pretender evidenciar que este ramo do direito é consti-
tuído por normas de natureza e proveniência diversas (de que se falará 
em seguida a propósito das fontes de direito), aquela noção pretende 
igualmente destacar que o objecto principal do direito do trabalho é a 
relação de trabalho assalariado, mais concretamente, a relação de tro-
ca que se estabelece entre quem presta e quem recebe determinada 
prestação laboral — relação essa que tem implícita a transformação da 
actividade de trabalho numa ‘mercadoria’ que é objecto de alienação, 
apesar de ser indissociável da pessoa do trabalhador. 

O direito do trabalho é uma disciplina que tem como função pri-
mordial proteger o contraente mais débil (não só no plano jurídico, mas 
igualmente a nível sócio-económico), o prestador de trabalho; porém, 
não se limita a tutelar os trabalhadores, mas também a posição de do-
mínio ou de controlo do empregador sobre a respectiva actividade eco-
nómica, designadamente através da garantia da posição subordinada do 
trabalhador durante a vigência da relação laboral 8. 

Como a relação de trabalho não se defi ne por aquilo que se promete 
fazer, mas principalmente pelo modo como se promete fazer, com-
preende-se que o direito do trabalho abranja actividades e profi ssões 

8. Para além desta dimensão intersubjectiva, a afi rmação da característica protectora do direito 
do trabalho não pode fazer esquecer que, através deste seu modo de ser, aquele ramo do direito 
contribui igualmente para atenuar e regular os confl itos sociais (dentro e fora da empresa), e 
para fi xar determinadas regras de concorrência entre as próprias empresas.



www.vidaeconomica.pt

ISBN: 978-989-768-156-1

Francisco Liberal Fernandes
M

aria Regina Redinha

CONTRATO 
DE TRABALHO
Novo Regime Jurídico Angolano

CO
N

TRATO
 D

E TRA
BA

LH
O

N
ovo Regim

e Jurídico A
ngolano

CONTRATO 
DE TRABALHO
Novo Regime Jurídico Angolano

Lei n.º 7/15, de 15 de Junho

Visite-nos em
livraria.vidaeconomica.pt

LEI GERAL DO TRABALHO

Francisco Liberal Fernandes
Maria Regina Redinha

Faculdade de Direito da Universidade do Porto
Centro de Investigação Jurídico-Económica

O Contrato de Trabalho – O Novo Regime Jurídico Angolano é um 
texto de propósito essencialmente didáctico e explicativo da Lei 
Geral do Trabalho angolana, aprovada pela Lei n.º 7/15, de 15 de 
Junho. Na verdade, com o novo regime jurídico para as relações 
de trabalho surgiu a oportunidade de, no âmbito de um protocolo 
de colaboração entre a Faculdade de Direito da Universidade do 
Porto e a Faculdade de Direito da Universidade de KimpaVita, ini-
ciar a publicação de um conjunto de instrumentos úteis para todos 
aqueles que se ocupam da prática do Direito do Trabalho e, muito 
particularmente, para os que o concretizam, através do seu estudo 
doutrinário ou da sua aplicação na jurisdição laboral.

Assim, procuraram os autores que este primeiro tratamento siste-
mático do contrato individual de trabalho na Lei n.º 7/15 pudesse 
contribuir para a sua divulgação e para o início do seu debate no 
meio universitário, na administração do trabalho e nos tribunais. 

Maria Regina Redinha

Maria Regina Gomes Redinha (FDUP/
CIJE) é licenciada em Ciências Jurídicas e 
Ciências Jurídico-Empresariais e Mestre 
em Ciências Jurídico-Económicas pela 
Faculdade de Direito da Universidade de 
Coimbra. É doutorada pela Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto e inves-
tigadora do CIJE - Centro de Investigação 
Jurídico-Económica.

É membro fundador da Associação de 
Estudos Laborais e integra a direcção da 
revista Questões Laborais. É ainda mem-
bro da direcção da APODIT- Associação 
Portuguesa de Direito do Trabalho.

A sua investigação tem sido centrada no 
Direito do Trabalho, particularmente, nas 
várias conformações da relação contra-
tual de trabalho, nos direitos de perso-
nalidade do trabalhador, no direito da 
igualdade e na flexibilidade das relações 
laborais, áreas às quais se tem dedicado 
também no ensino graduado e pós-gra-
duado.

Tem participado em inúmeros congres-
sos e conferências nacionais e internacio-
nais e tem presença em diversas acções 
de formação e em audiências parlamen-
tares públicas sobre temas da especiali-
dade.

Francisco Liberal 
Fernandes

Francisco Xavier Liberal Fernandes é li-
cenciado em Ciências Jurídicas, Mestre 
e Doutorado em Ciências Jurídico-Em-
presariais pela Faculdade de Direito da 
Universidade de Coimbra. Exerce a sua 
actividade profissional na Faculdade de 
Direito da Universidade do Porto, sendo 
igualmente investigador do CIJE - Centro 
de Investigação Jurídico-Económica.

É membro fundador da Associação de 
Estudos Laborais e sócio da Associação 
Portuguesa de Direito do Trabalho.

A sua investigação tem-se centrado no 
Direito do Trabalho e no Direito Social 
Comunitário.

Tem participado em congressos e confe-
rências nacionais e internacionais e tem 
colaborado em diversas acções de forma-
ção sobre temas laborais.

9 789897 681561

ISBN 978-989-768-156-1




