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Circular n.º 10/2021 DIREITO AO TRABALHO e acesso a exercício de profissões e 
actividades profissionais.  
LEI N.º 2/2021, de 21 Janeiro. 

 

É do n.º 1, art.º 23, da “Declaração Universal dos Direitos do 

Homem”, que 

“ 1 - Toda a pessoa tem direito ao trabalho, à livre escolha do trabalho, (…)”. 

o que está reproduzido, nestes termos, no n.º 1, art.º 47, da Constituição da República: 

“ 1 - 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 capacidade”. 

Intimamente ligado ao “direito ao trabalho” está a atribuição de 

uma profissão, dita, “categoria profissional”, aliás elemento essencial a constar no 

contrato de trabalho, escrito; ou, não existindo este, na “obrigatória” prestação da 

“INFORMAÇÃO” do empregador ao seu trabalhador, --- vide no art.º 106, Código Trabalho 

(CT), alínea c), do n.º 2. Ora,  

Acaba de ser publicada a LEI N.º 2/2021, 21 Janeiro, que  

“…estabelece o regime de acesso e exercício de profissões e de actividades 

profissionais” 

transpondo para a ordem jurídica portuguesa a DIRECTIVA (EU) 2018/958, do 

Parlamento e Conselho.  

Esta LEI aplica-se a qualquer profissão ou actividade profissional 

(art.º 2), com excepção ao “vínculo de emprego público”. 

Esta LEI tem interesse porquanto o Código Trabalho tem inúmeras 

referências a “actividade funcional” e “categoria”, em especial nos arts. 115 a 120, do 

referido Código. Por exemplo,  

O n.º 1, art.º 118, determina que 

“ 1 – O trabalhador devem, em princípio, exercer funções correspondentes à 

actividade para que se encontra contratado, (…)”. 

para logo acrescentar o n.º 2, desse art.º 118,  

“ 2 – A actividade contratada, ainda que determinada por remissão para categoria 

profissional de instrumento de regulamentação colectiva (CCT) (…)”. 

Ora, usar termos jurídicos implica que se saiba o que eles querem 

dizer e, nesta LEI, encontramos um art.º 3, cujo título é: “DEFINIÇÕES”. Destas, 

destacamos as seguintes: 
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 ACTIVIDADE PROFISSIONAL - atividade lícita que constitua ocupação ou modo de 

vida de pessoa singular, desenvolvida em regime permanente, temporário ou sazonal, 

a título principal, secundário ou acessório, com subordinação ou autonomia, em 

exclusividade ou cumulação, e que pode integrar o conteúdo típico de uma profissão; 

 PROFISSÃO - a atividade ou o conjunto de atividades profissionais atribuídas a 

determinado perfil, previamente existente ou criado em função das necessidades do 

mercado de trabalho; 

 PROFISSÃO DE ACESSO LIVRE – a atividade ou o conjunto de atividades profissionais 

cujo acesso não depende da verificação de requisitos profissionais, nomeadamente da 

titularidade de determinadas qualificações profissionais, sem prejuízo da existência 

de formação regulamentada; 

 PROFISSÃO REGULAMENTADA - a atividade ou o conjunto de atividades profissionais 

em que o acesso, o exercício ou uma das modalidades de exercício dependem direta 

ou indiretamente da titularidade de determinadas qualificações profissionais, 

constituindo, nomeadamente, uma modalidade de exercício o uso de um título 

profissional limitado aos detentores de uma determinada qualificação profissional. 

Ora, esta designação leva-nos a alertar que no n/ Código Trabalho 

existe um n.º 1, art.º 117, que diz: 

“ 1 - Sempre que o exercício de determinada actividade se encontre legalmente 

condicionado à posse de título profissional, designadamente carteira profissional, a 

sua falta determina a nulidade do contrato”. 

lembrando o caso dos médicos, advogados, etc.. 

 QUALIFICAÇÕES PROFISSIONAIS – as qualificações atestadas por título ou certificado 

de formação, certificado ou diploma de qualificações, documentos que atestam a 

titularidade de um grau ou diploma de ensino superior, declaração de competência ou 

de experiência profissional, eventualmente em cumulação com qualquer uma das 

formas anteriores; 

 TÍTULO PROFISSIONAL – o documento que atesta as competências e qualificações 

profissionais necessárias para o desempenho de uma profissão ou atividade 

profissional. 

Importante também, e reproduzindo o n.º 1, art.º 47 da 

Constituição (atrás reproduzido), o n.º 1, art.º 4, determina: 

“ 1 - Os regimes de acesso e exercício de profissões ou atividades profissionais 

devem ser livres, garantir a igualdade de oportunidades, o direito ao trabalho, o



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  3 

direito à liberdade de escolha de profissão ou de trabalho, e a livre circulação de 

trabalhadores e prestadores de serviço”. 

Em resultado de globalização, convém referir que o n.º 5, deste art.º 

4, determina: 

“ 5 - As disposições legislativas que limitem o acesso às profissões ou atividades 

profissionais e o respetivo exercício não podem ser, direta ou indiretamente, 

discriminatórias, nomeadamente em razão da nacionalidade ou do local da 

residência”. 

É conveniente alertar que, no que refere às chamadas “profissões 

regulamentadas”, determina o n.º 1, art.º 5: 

“ 1 - O acesso a profissão regulamentada é definido por diploma próprio e só pode 

ficar sujeito à verificação de algum ou alguns dos seguintes requisitos profissionais: 

a) Capacidade jurídica; 

b) Habilitação académica; 

c) Qualificações profissionais”. 

Por fim, é natural que se preveja a responsabilidade 

contraordenacional (aplicar coimas) ao não acatamento dos princípios expressos na LEI 

N.º 2/2021. Daí, alertamos para o n.º 3, art.º 15: 

“ 3 - Constituem contraordenações graves: 

a) O exercício de profissão regulamentada ou a prática de atos abrangidos por 

atividades reservadas por pessoa que não cumpra os requisitos profissionais; 

b) A celebração de contrato de trabalho com pessoa que não cumpra os requisitos 

profissionais exigidos para o exercício de profissão regulamentada ou a prática 

de atos abrangidos por atividades reservadas”. 

Repare bem nos termos desta alínea b): se, por exemplo, contratar um 

individuo para preencher as obrigações decorrentes do art.º 103, da Lei n.º 102/2009, de 10 

Setembro, --- “médico do trabalho”, e o mesmo não tem as aptidões indicadas no n.º 2 ou 3, 

do art.º 103, CT, comete contraordenação grave, cuja coima é elevada.  

Compete à ACT (Autoridade para as Condições do Trabalho),  

“ 4 – (…) fiscalizar o cumprimento das normas em matéria de acesso e exercício de 

profissão e aplicar as respetivas sanções de natureza contraordenacional”. 

 

  

 


