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Circular n.º 43/2021 Contrato de trabalho, a termo resolutivo/certo. 
Trabalhadora grávida, puérpera ou lactante. 

 

 Como se sabe, a modalidade de “contrato de trabalho”, a termo 

resolutivo, --- certo ou incerto ---, tornou-se o processo (lamentável) de contratação de 

trabalhadores. Logo,  

E porque a regulamentação deste tipo de contratos, --- constante dos 

arts. 139 a 149; arts. 344 e 345; art. 348 e outros, todos do Código Trabalho (CT) ---, está 

repleto de armadilhas para apanhar os Empregadores incautos,  

Todo o cuidado é pouco. Daí, vamos lembrar, --- não é nenhuma 

novidade, já consta do Código desde que entrou em vigor no longínquo mês de Fevereiro de 

2009 ---, uma particularidade dos contratos de trabalho a termo, --- vide n.º 3, art.º 144, CT: 

“ o despedimento, por via da caducidade de um contrato a termo, com trabalhadora 

grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador no gozo de licença parental”. 

O Empregador é obrigado (“deve”) a comunicar, no prazo de 5 dias, 

esse acontecimento (o despedimento) a Entidade com competência na área da igualdade 

entre homens e mulheres.   

Como se sabe, em circunstâncias normais, haverá que cumprir, para 

dar por findo um contrato de trabalho, a termo certo, apenas e só o exigido no n.º 1, art.º 

344, Código Trabalho (CT):  

“ 1 - O contrato de trabalho a termo certo caduca no final do prazo estipulado, ou da 

sua renovação, desde que o empregador ou o trabalhador comunique à outra parte a 

vontade de o fazer cessar, por escrito, respectivamente, 15 ou oito dias antes de o 

prazo expirar”. 

decorrendo daí, depois, o pagamento de uma “compensação”, --- mas isso não vamos tratar 

aqui.  

Ora, a finalidade desta Circular é chamar a ATENÇÃO para o caso 

especial, de ter contratado uma trabalhadora grávida (ou ela veio a engravidar durante o 

decurso do contrato), puérpera ou lactante ou de trabalhador no gozo de licença parental. 

Efectivamente,  

Diz o n.º 3, art.º 144, Código Trabalho 

“ 3.º - O empregador deve comunicar, à entidade com competência na área da 

igualdade de oportunidades entre homens e mulheres, com a antecedência mínima de 

cinco dias úteis à data do aviso prévio, o motivo da não renovação de contrato de
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 trabalho a termo sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou 

lactante ou um trabalhador no gozo de licença parental”. (sublinhados nossos) 

Portanto, a novidade/ o facto novo, é a obrigação desta comunicação, 

quando está em causa trabalhadora grávida, puérpera ou lactante; ou, trabalhador no gozo 

de licença parental.  

Deduz-se desta exigência a sua finalidade: dificultar o despedimento 

(caducidade do contrato) destes trabalhadores.  

NOTE: não está impedido de declarar caduco o Contrato a Termo. O 

que o legislador fez foi: dificultar-lhe a vida dos Empregadores. Montar outra armadilha.  

E, perguntará: e se eu não tiver feito essa diligência (necessariamente 

por escrito), por ex., porque me esqueci, sofro qualquer tipo de sanção? 

Claro, o Estado não perdoa a oportunidade de lhe ir ao bolso. E, daí, se 

não cumprir a exigência legal, --- note, os termos imperativos do n.º 3, do art.º 144, CT: 

“deve comunicar” ---, a sanção resulta do n.º 5, desse artigo 144:  

“ 5 - Constitui contraordenação (…) grave a violação do disposto no n.º 3 (desse 

mesmo artigo 144)”. 

Ora, como sabe, a contraordenação grave corresponde uma coima 

(multa) elevada, como pode consultar, usando os elementos contabilísticos que tem, no n.º 

3, do art.º 554, Código do Trabalho.  

Nota complementar: num Acordão, do TRIBUNAL DA JUSTIÇA, da 

União Europeia, --- Acordão “Bankia” ---, foi decidido que, no despedimento colectivo nada 

obsta que se inclua trabalhadora grávida, puérpera ou lactante no mesmo, desde que a 

fundamentação do despedimento não esteja relacionada com a gravidez.  

   


