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Circular n.º 54/2021 O trabalhador… “móvel”!   

 

 Pode parecer “gozo”, mas não é! – A “mobilidade” do trabalhador, 

possível e muitas vezes necessária, é um problema delicado. Como dono da empresa, pode 

mudar o local das máquinas das mesas, cadeiras, etc.., quando foi necessário ou conveniente. 

Mas, com o “operador” dessa máquina…, vamos com calma! 

Desde logo, o TRABALHADOR tem 2 garantias, a cumprir pelo 

Empregador:  

 NÃO mudar o trabalhador de categoria (para categoria inferior), --- al. e), n.º 1, art.º 129, 

Código Trabalho (CT);  

 NÃO transferir o trabalhador para outro local de trabalho, --- al. f), n.º 1, art.º 129, CT.  

o que quer dizer: em princípio, o trabalhador é um “imutável”; ou, “imudável”; algo que não 

pode ser “mudado”! – Então,  

Porque razão tem a circular o título: “O trabalhador…móvel?” – Dirá: 

vamos ver se nos entendemos?!... --- Claro, é para já:  

Se for ler aquelas 2 alíneas, do art.º 129, CT, vai ver que ambas, logo 

acrescentam: “…, salvo nos casos previstos…”. Daí, termos escrito, acima, que EM 

PRINCÍPIO o trabalhador é um… “imutável”! – Efectivamente,  

As “excepções”, que aquela frase, “…salvo nos casos previstos” logo 

denúncia, refere-se à:  

 MOBILIDADE FUNCIONAL, regulada no art.º 120, CT (dito jus variandi); e, a 

 MOBILIDADE DO LOCAL DE TRABALHO, regulada no art.º 194, CT.  

Sobre a mobilidade funcional, temos a considerar:  

A - é certo que o n.º 1, art.º 118, CT, diz claramente:  

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

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

B - Pois, … está escrito! Mas, logo à frente, o n.º 1, art.º 120, CT, diz claramente:  

“ 1 – O empregador pode, quando o interesse da empresa exija, encarregar o 

trabalhador de exercer temporariamente funções não compreendidas na actividade 

contratada, (…)”. Só que,  

ATENÇÃO: isso não pode ser feito à bruta, é necessário cumprir as 

condições, que são várias e indicadas (algumas), logo nos vários números desse art.º 120. 

Assim, temos:  

1.º - Logo, o n.º 1, art.º 120, exige que: “…tal não implique modificação substancial da 

posição do trabalhador”. O que seja “modificação substancial, depende de caso a caso”.  

2.º - As partes, trabalhador e empregador, podem regular por acordo escrito, a alteração 

temporária das funções; acordo esse que, contudo, caduca se não for exercitado no 

prazo de 2 (dois) anos, --- n.º 2, art.º 120;  

3.º - A ordem de alteração da função deve ser justificada, --- n.º 3, art.º 120;  



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 

 

4.º - Indicar a duração previsível da alteração, --- n.º 3, art.º 120;  

5.º - Mencionar o acordo, referido no n.º 2, se existir, --- n.º 3, art.º 120;  

6.º - O exercício das novas funções, se tiver condições mais favoráveis, o trabalhador tem 

direito às mesmas (maior retribuição, por ex.), --- n.º 4, art.º 120;  

7.º - O exercício das novas funções nunca pode implicar diminuição retribuição, --- n.º 4, 

art.º 120;  

8.º - Salvo disposição em contrário, o trabalhador não adquire a categoria correspondente 

às funções temporariamente exercidas, --- n.º 5, art.º 120.  

Atenção: tudo isto pode ser afastado pelo CCT, do sector, onde se 

insere a Empresa, --- n.º 6, art.º 120. Outras condicionantes estão dispersas pelo Código: por 

ex., veja o n.º 4, do art.º 90, CT --- trabalhadores-estudantes.  

C - Já a “mobilidade do local trabalho” (mobilidade geográfica), e na previsão do art.º 

194, CT, a tal “imobilidade” é uma treta. Nas três (3) situações previstas nas alíneas do 

n.º 1,  

a) - Caso de mudança ou extinção, total ou parcial, do estabelecimento; ou,  

b) - Por outro motivo de interesse da empresa o exija e a transferência não implique 

prejuízo sério para o trabalhador.  

c) - Ou outras, que as partes acordem, alargando ou restringindo o apresentado; e, 

caducando ao fim de 2 anos se não tiver sido aplicado o  

Em qualquer circunstância, se a transferência tiver sido temporária, 

não pode exceder os 6 meses. Mas, --- outra machadada na “imobilidade” ---, logo se 

salvaguarda: “…salvo por exigência imperiosa do funcionamento da empresa”. Mas,  

Se a transferência foi definitiva, o trabalhador pode resolver o 

contrato, “… se tiver prejuízo sério”.  

Na “mobilidade geográfica” existe uma possibilidade, aqui dada ao 

trabalhador, a seu pedido, da transferência para outro local: o da vítima de violência 

doméstica, --- vide art.º 195, CT.  

No caso de transferência, de local de trabalho, há procedimentos a 

cumprir, --- vide art.º 196, CT, --- prazos de aviso prévio.  

Como se compreende, num caso ou no outro da transferência, é 

necessário que haja motivo relevante, para a transferência. Não deve ser usada com outros 

fins… Existe sempre uma certa resistência à mudança. É uma atitude normal, no homem. É 

sempre penoso, para o trabalhador; um benefício para o empregador. Logo, há que ponderar 

o que se vai fazer e como fazer.  


