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Circular n.º66 /2021 Troca o disco… e toca o mesmo! 
As diferentes modalidades de contratar. 

 

Infelizmente, o Senhor Industrial só conhece duas formas de 

contratar um trabalhador: a termo (resolutivo, certo ou incerto); e, por tempo 

indeterminado (definitivo permanente)! Se não, uma única: contratos a termo… 

Como se compreende isto resulta do facto do seu Sector dos 

“Recursos Humanos” não ter gente informada sobre a realidade do mundo doo trabalho; 

actualizada; ou, com interesse em ser informada (por exemplo: lendo as circulares), --- se 

assim não for o seu caso, passe à frente ---, e daí não terem ainda reparando que há muitos 

mais contratos de trabalho além dos modelos da relação de trabalho standard: quer dizer, 

contratos a termo e permanentes. Muitas vezes, 

Não são capazes de fazer um contrato que saia dos dois modelos 

tradicionais. Contudo, já decorreram décadas em relação a quase todos eles, modalidades 

“atípicas” de trabalho subordinado. E, com resultados comprovados. 

Lembrando alguns: 

– o Contrato de Trabalho a TEMPO PARCIAL – se apenas precisa de um Sr. Engenheiro, 2 

dias por semana; se apenas precisa de um afinador três tardes por semana; se apenas 

precisa de um “traçador”, dois dias por semana, porque haverá de contratar estes 

profissionais pelo mês?! --- Pode ser, e muitas vezes é, que até o trabalhador esteja 

interessado na prestação a tempo parcial de trabalho. 

    Na preparação da contratação é que se pode encontrar o 

interesse mútuo na modalidade do contrato. Depois, é entregar a feitura da minuta a quem 

sabe, para que o clausulado saia perfeito. Infelizmente, o que acontece: parece que os 

Senhores Industriais têm prazer em sobrecarregar o seu Quadro de Pessoal; so admitem a 

full-time e depois têm o trabalhador “encostado” na maior parte do tempo, ou manda-o fazer 

trabalhos que nada têm a vêr com as suas aptidões profissionais. Depois, claro, surgem os 

problemas… 

    Desculpem a comparação, mas parece que gosta, de 

“coleccionar” trabalhadores!... Depois, quando os querem descartar é que descobrem quanto 

ljes vai custar limpar o Quadro. Portanto, 

    Por exemplo, a contratação a tempo parcial 

 “(…) o que corresponda a um período normal de trabalho semanal inferior ao 

praticado a tempo completo em situação comparável”, --- nº1, art. 150, CT 
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Ou, dito de outra maneira, 

 “(…) contrato de trabalho desempenhado durante um lapso de tempo inferior à 

duração usualmente fixada para o período normal de trabalho diário ou semanal.” 

    Salvo o caso do trabalhador ter acesso a segredos de produção, 

sinceramente, não vemos razão de ser da aversão que existe em relação ao contrato a tempo 

parcial. É o melhor processo de conjugar o trabalho com a vida familiar, por ex: tem o 

serviço feito, sem necessidade de reter o trabalhador todo o dia; toda; ou semana, todo o 

mês. Em qualquer altura pode negociar a passagem do contrato a tempo inteiro. Podia variar 

a presença de semana para semana, --- veja nº2, art. 150, CT. Como diz o nº2, deste art. 150: 

 “3 – o trabalho a tempo parcial pode ser prestado apenas em alguns dias por semana, 

por mês ou por ano, devendo o número de dias de trabalho ser estabelecido por 

acordo.” 

    Como diz o art. 152, CT é um tipo de contrato que calha bem com 

trabalhadores com responsabilidades familiares; com capacidade de trabalho reduzida; com 

deficiência ou doença crónica; que frequentem um estabelecimento de ensino. 

    Como todos os contratos de trabalho “especiais” está sujeito a 

documento escrito, --- veja art. 153, nº1, alínea a) e b). 

    Na nossa opinião, devia ser uma modalidade de contrato 

utilizada no fim da vida profissional do trabalhador, quando está próximo da reforma; tem 

dificuldades em se ausentar, todo o dia, para a Empresa. Ficaria, além do trabalho prestado, 

como dados de formação, transmissor de segredos de trabalho, a quem o vem substituir. O 

que acontece agora? --- Infelizmente, continuam com a vinculação a tempo inteiro e, como já 

não podem, vão para a baixa… o que leva a Empresa, depois, a contratar a termo, sem saber 

o que fazer. Lembre-se que ninguém é obrigado a reformar-se aos 65 anos! 

 

CONTRATO DE TRABALHO, em COMISSÃO DE SERVIÇO 

    Outra modalidade de contrato que é ignorada; e sem razão de 

ser. E, pode crer, como diz o nº1, art. 161, CT 

– com a admissão para exercer o cargo de administração ou equivalente; 

– direcção ou chefia directamente dependente da administração ou de direcção-geral ou 

equivalente; 

– secretariado pessoal do titular de qualquer desses cargos; e, 
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– ainda, e desde que o CCT o previa, para funções cuja natureza também responda especial 

relação em relação a titular daqueles cargos e funções de chefia. 

    Claro, como alertámos acima, obrigatoriamente por escrito, 

cuidadosamente feito, --- vêr nº3, art. 162. Como é sabido, pode ser celebrado com um 

trabalhador que já pertence ao Quadro de Pessoal; ou, vir de forma da Empresa. 

    O contrato tem aviso prévio a cumprir, de 30 ou 60 dias. Pode, 

no caso de trabalho externo, ser acordada a sua permanência após o termo da comissão. Se 

for o caso de um já trabalhador da Empresa, recuperar o seu posto de trabalho, ou à 

categoria a que entretanto tenha sido promovido. 

    Parece-nos a nós, um contrato cujo “esquecimento” não tenha 

justificação. Por exemplo, no caso de “secretárias de Administração”, cuja admissão é 

imposta por este, esta via contratual é imprescindível. Outro exemplo, 

    Não compreendemos como é possível contratar um Director-

geral, sem ser por esta via. E, no entanto admite-se até sem contrato escrito, de qualquer 

forma. Passar um trabalhador, que já faz parte do Quadro de Pessoal, a cargo de direcção, ou 

mesmo Administração, o uso desta modalidade de contrato é mais do que aconselhável, 

imprescindível. 

 

CONTRATO DE TRABALHO, em TELETRABALHO 

    Já reparou que esta modalidade, prima-dona durante a 

pandemia, desapareceu das preocupações de quem gere na indústria?! 

    O Teletrabalho é uma modalidade de contrato para certas e 

determinadas finalidade. Muito contadas e criteriosamente escolhidas. E, será muito 

conveniente em certas situações/relações laborais. Mas, na nossa opinião, 

    E parece que muita boa gente abriu os olhos, é uma peste de que 

os Empregadores se devem acautelar. Razões? --- Tenha a bondade de lêr a nossa Circular nº 

38/2021, distribuída em finais de Abril. 

Mas, ficará com uma modalidade de contrato, em certas 

circunstancias, útil. Consta que numa possível aprovação do Orçamento venha a servir de 

moeda de troca a sua alteração. Em que temos, ignoramos. Certamente não será para 

facilitar a vida ao Senhor Industrial, vindo de quem vem a proposta de alteração… 

 

CONTRATO DE TRABALHO, TEMPORÁRIO 
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    Há 3 modalidades, a saber: 

a) - Entre uma ETT (Empresa de trabalho temporário) e um trabalhador a termo, para 

ser cedido a “utilizadores”, mas continuam vinculados à ETT. Não nos interessa. 

b) - Entre uma ETT e um trabalhador, por tempo indeterminado, nas mesmas 

circunstâncias. Também não nos interessa. E, 

c) - Entre o utilizador (uma Empresa) e uma ETT, dito, Contrato de Utilização de 

Trabalho Temporário, que é o que nos interessa. 

Está regulado nos art. 175 a 179, CT. Deve ler com atenção o 

contrato que a ETT lhe vai meter na mão. É um contrato com 3 intervenientes: o Senhor 

industrial; a ETT e o Trabalhador. Tal como o contrato a termo resolutivo (certo ou incerto) 

não tem o agrado dos sindicatos, paus mandados de certos partidos. Na aprovação do 

orçamento também está em causa a alteração da sua regulamentação, para nós, certamente. 

É uma boa solução para preencher lugares, entretanto vagos; ou, 

excessos momentâneos de carência de mão-de-obra. 

Embora possa parecer o contrário o risco que a contratação a 

termo, por si, Senhor Industrial, torna o contrato de trabalho temporário, que parece mais 

caro, afinal, mais barato. Pense no caso. 

E, 

Por aqui nos quedamos. Há outros contratos atípicos. Mas, se 

estiver atento a estes, que aqui apresentamos, já dá os primeiros passos no bom caminho de 

várias modalidades de contratar. 
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