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Circular nº 05/2023               Janeiro 

 

É no ato de admissão que, em princípio, se define a actividade que o 

trabalhador vai exercer. Lá diz o n.º 1, art.º 115, Código Trabalho (CT): 

“ 1 – Cabe às partes determinar por acordo a actividade para que o trabalhador é 

contratado”.  

o que, naturalmente, obriga a atenta ponderação, principalmente por parte do Empregador; 

logo, deve o Empregador ter em atenção: 

 colher informação, --- e o período de experiência serve para isso, também ---, sobre a 

verdade dos conhecimentos da actividade que o Trabalhador se arroga; e,  

 se essa actividade está condicionada a um título profissional, --- condutor/carta de 

condução; eletricista/carta de eletricista; advogado/diploma, etc. ---, a sua apresentação 

pelo trabalhado. Carteira profissional, sendo exigível.  

Decorrente da actividade reconhecida, existem as funções inerentes à 

mesma. Será, em princípio para exercer essas funções que o Trabalhador é contratado. Ora,  

Como decorre da 2.ª parte, do n.º 1, art.º 118, CT, a actividade pode 

incluir uma quantidade maior ou menor de funções. Logo, e como diz, a lei referida: 

“ (…) deve o empregador atribuir-lhe no âmbito da referida actividade, as funções mais 

adequadas às suas aptidões e qualificações profissionais”, 

portanto, 

 uma quantidade maior de funções, porque, além de  

“…exercer funções correspondentes à actividade para que se encontra contratado” 

poderá ainda  

“… exercer as funções que lhe sejam  afins ou funcionalmente ligadas, para as quais o 

trabalhador tenha qualificação profissional”.  

 uma quantidade menor de funções, pois, a 2.ª parte do n.º 1, art.º 118 CT, prevê que 

apenas desempenhe as funções 

“… mais adequadas às suas aptidões e qualificação profissional”. 

Portanto, a categoria pode incluir uma série de “funções” mas, o 

trabalhador estar mais apto, --- portanto, dar mais rendimento ---, no exercício de algumas 

delas. Assim, são essas que, vão constar do contrato. E, concomitantemente, prever-se no

Assunto:  “Actividade” do trabalhador na empresa.  
 “funções correspondentes à actividade para a qual o trabalhador 

foi contratado”; 
 “funções que lhe sejam afins ou funcionalmente ligadas”. 



CARLOS F. SANTOS CARVALHO 
ADVOGADO 

 

 
AVENIDA DE FRANÇA, N.º 256, 3.º ANDAR, SALA 3.7., 4050-276 PORTO 
TELEFONE: 222 005 332 || FAX: 222 088 321 
 carlosfsantoscarvalho-1417p@adv.oa.pt  

2 

contrato, que as funções a executar em qualquer altura podem ser alteradas ou aumentadas, 

incluindo outras funções previstas na categoria profissional.  

Como se compreende, isto é matéria de exercício delicado, por parte 

do Empregador. Veja-se, por ex., o Acordão do Tribunal da Relação de Lisboa, de 21 

Dezembro 2017: 

“ 1 – A Lei admite que sejam exigidas ao trabalhador outras tarefas, fora da categoria, 

mas apenas como actividade acessória, --- art.º 118, n.º 4, CT. 

2 – Só são acessórias as funções que ocupem, no horário de trabalho, parte e menos 

tempo do que a função principal, nunca o podendo substituir, integralmente. 

 3 – Fora deste quadro, ocorre uma modificação ilícita do contrato, por violação do 

princípio geral, “pacta sunt servandar”. 

Portanto, admitir um trabalhador, dar-lhe a categoria de servente de 

limpeza e depois coloca-lo como administrativo, com responsabilidades acrescidas de 

“escriturário”, não é boa ideia. Não resulta. O trabalhador, licitamente, pode recusar-se a 

cumprir ordens nesse sentido. E, naturalmente não pode ser sancionado por isso.  

Outro exemplo: um trabalhador é admitido como “Ajudante de 

Motorista”, o que indicia, em princípio, ajudar na carga e descarga da viatura; na realização 

de certas tarefas de conservação da viatura. Ora, só porque tem carta de pesados, passar a 

exercer funções de motorista de pesados, é algo que excede as funções da categoria e, na 

nossa opinião, transcenda a categoria. Claro, salvo se o Trabalhador foi reclassificado como 

“motorista de pesados”.  

Na nossa opinião, não se pode, sequer, invocar o instituto da 

“mobilidade funcional”. Uma coisa,  

É a categoria de “Ajudante de Motorista”; outra, a de “Motorista de 

Pesados”. Repare: no caso de acidente de viação, muito embora o “ajudante” possua carta de 

pesados, a Seguradora pode recusar-se a assumir a responsabilidade pelo acidente, 

porquanto há um agravamento do risco que não foi transmitido à Seguradora. É certo, que 

existe o título, --- carta de condução de pesados ---, mas faltará, para já, a prática. Ponha-se a 

hipótese do “ajudante” já não conduzir viaturas pesadas há anos, por qualquer motivo.  

Em face do exposto, o Sr. Avençado deve, neste início de ano, rever o 

seu Quadro de Pessoal, fixando a sua atenção na categoria atribuída a cada um dos seus 

Trabalhadores; e, se a mesma não corresponder às “FUNÇÕES” que os mesmos dão 

cumprimento, proceder à respetiva correção; não esquecendo, claro, de fazer corresponder o 

valor salarial que lhe é atribuído por convenção colectiva.  
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