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Circular nº 03/2023               Janeiro 

 

Na n/ opinião, e pelas suas implicações práticas, e das matérias 

mais difíceis do ambiente jurídico/laboral. A delegação de “poderes” do Empregador 

(patrão) nos seus colaboradores diretos, nem sempre se encontra claramente definido. Veja-

se o caso, muito vulgar, de numa unidade industrial existirem meia dúzia, ou mais, de 

trabalhadores com a mesma categoria profissional, em que o Empregador “nomeia”, --- pro 

boca, sem nada escrito ---, um deles, como “chefe”, na exceção de seu representante. 

Normalmente, apenas baseado nos…anos de casa. 

Esse trabalhador pode ter sido, durante anos e anos um bom 

executante; mas, arvorado em “chefe”, pode vir a deixar muitas dúvidas, que se traduzem em 

inúmeros problemas, com os seus Colegas, agora sujeitos à sua chefia; graves erros de 

avaliação, que se traduzem em graves prejuízos para a Empresa.  

Se permitem, é o “Princípio de Peter”, --- também dito, “Princípio 

da Incompetência” ---, a funcionar. O tal princípio que diz: 

“ Num sistema hierárquico, todo o trabalhador tende a ser promovido até ao seu nível 

de incompetência”. 

ou seja, um trabalhador, colocado a mandar/chefiar, --- ele que sempre cumpriu ordens ---, 

pode ser um desastre: por razões económicas (mais uns Euros, no fim do mês); ou, porque 

não pode dizer “não” ao patrão, o preenchimento do lugar de mando/chefia, que foi 

“obrigado” a aceitar, vai-se traduzir no descrédito e falência de um trabalhador que sempre 

foi considerado exemplar. Daí,  

Perguntará: já me inteirei do perigo; mas como vou resolver o 

problema? 

a) - Desde logo, o sistema de nomear as chefias com base na antiguidade nem sempre é a 

melhor solução. Até porque, o “mais velho” pode não estar nada interessado em ser 

deslocado da sua área de conforto, --- executante de ordens recebidas ---, para a 

posição de mandante: criador de ordens. A capacidade de “chefia” quase sempre não é 

inata no trabalhador. Portanto,  

b) - Quando criar um posto de cheia, não olhe à idade, --- e muito menos ao trabalhador 

que sempre diz “sim” consigo, vulgo, engraxador ---, mas às qualidades de chefia 

(mando) que um dos seus subordinados já deu provas. Mas,  

c) - Mesmo assim, pode ter dúvidas, pelo que aconselhamos que faça uma adenda ao 

Contrato de Trabalho, do mesmo, em que se altere as suas funções durante 

determinado tempo, --- num “período de experiência” enxertado no Contrato, já no

Assunto:  O “representante” do Empregador.  

Quem é? – Quais os seus direitos e deveres? 



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 

período da sua execução ---, deixando bem definidas as novas funções; durante certo 

tempo, --- nunca mais de três meses ---, com o correspondente aumento da retribuição, 

durante esse mesmo período, a que se poderá apelidar que “subsídio de Chefia”. E,  

d) - Ao mesmo tempo, durante esse período, o trabalhador frequenta ou ser-lhe-á dada 

“formação”, condicentes às novas funções. O ideal,  

e) - Será que, o trabalhador tenha um período de sobreposição/acompanhamento, com o 

trabalhador que vai sair, --- por atingir a idade de reforma; porque se demitiu, 

portanto, durante o período de aviso prévio ---; ou mesmo, porque durante outros 

períodos já substituiu a “chefia”, com resultados apreciáveis. 

f) - Claro, para que não haja ressentimentos, más interpretações, não avance para esta 

solução sem antes abordar o tal trabalhador “mais velho”, explicando-lhe a situação; 

fazendo ver-lhe que é mais útil ao coletivo continuando a ser um bom executante, que 

uma má chefia; a vergonha de poder vir a ter de pedir a sua despromoção; o poder vir 

a ser sancionado disciplinarmente, só porque quis dar um passo maior que a perna; 

não soube reconhecer que tinha atingido o seu grau de competência. E,  

g) - Mesmo depois de preenchidas todas estas cautelas, --- e porque consideramos que a 

decisão justifica a utilização de todos os mais de cautela, ainda é possível lançar mão 

da chamada “mobilidade funcional”, descrita e regulada no art.º 120, Código do 

Trabalho. Ou seja, como diz o n.º 1, art.º 120, CT, por meio de uma adenda, ao Contrato 

de Trabalho, o empregador 

“(…) encarregar o trabalhador de exercer temporariamente funções não 

compreendidas na actividade contratada, (…)” 

o que se fará por adenda ao Contrato, com a referência expressa às novas funções; e, sem 

qualquer reflexo na retribuição do Trabalhador (diminuição); e, com direito às condições de 

trabalho mais favoráveis, e que sejam inerentes às funções exercidas, --- nomeadamente, o 

novo quantum retributivo, e outros benefícios inerentes.  

Complicado, poderá dizer! – Olhe que não, se tiver em consideração 

que está a comprometer-se com o trabalhador em lhe garantir um cargo de “Chefia”, que 

pode pôr em causa o futuro da Empresa. Estão valores elevados, não só seus, com o futuro 

dos outros trabalhadores ---, em causa. Logo, todo o cuidado é pouco. Necessário é que,  

Seguindo os passos acima indicados, em 7 alíneas, ou outros que 

considere mais adequados, actue com ponderação.  

Crie, desde o início, nas “chefias” uma cultura de responsabilidades, de 

saber mandar e traduzir as suas ideias na prática diária. Que a “chefia” está reservada não 

aos mais velhos, mas aos mais aptos.  

Já agora, crie um corpo de “chefias” em quem posso confiar, e 

funcionar como órgão consultivo; em cujas opiniões responsáveis, possa confiar.  

 


