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I - INTRODUÇÃO  

Num mundo em constante mutação em que os interesses económicos se têm 

vindo a sobrepor aos valores humanos e sociais, assiste-se a um constante 

fenómeno de reestruturação empresarial, com inovadoras formas de organização 

da produção e de cooperação entre vários agentes económicos.  

A nível económico, assiste-se a uma mundialização da economia e a 

alterações das regras de concorrência e dos paradigmas competitivos.  

A globalização e as transformações que vêm ocorrendo ao nível da economia 

mundial levam a mudanças na atividade e estruturação das empresas.  

As empresas disputam entre si um espaço de mercado cada vez mais 

competitivo, o que provoca mudanças nas estratégias empresariais e tem 

determinado o surgimento de novas formas de organização societária.  

A concorrência decorrente da globalização e a disputa por um lugar no 

mercado tem determinado a fusão de empresas e de grupos empresariais.  

Neste contexto, assiste-se a uma constante sobreposição dos interesses 

empresariais sobre os direitos humanos e mais concretamente sobre os direitos dos 

trabalhadores.  

A legislação laboral tem vindo a aperceber-se de tal fenómeno e a prever 

alguns institutos que visam dar proteção aos trabalhadores.  
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No presente texto abordaremos a problemática da concentração empresarial 

e sua incidência no direito laboral, mais concretamente nos direitos e deveres de 

empregadores e trabalhadores e as soluções de alguns problemas com recurso 

jurisprudencial ao instituto de desconsideração da personalidade jurídica. 

Apreciaremos também questões que incidem essencialmente nos mecanismos de 

tutela dos trabalhadores que, no âmbito da concentração das empresas e grupos 

empresariais, trabalham para uma pluralidade de empregadores, analisando o 

regime legal do contrato de trabalho celebrado com uma pluralidade de 

empregadores, as lacunas e alguns problemas que se suscitam relativamente a tal 

figura jurídica.  

  

II - DA INCIDÊNCIA DA CONCENTRAÇÃO EMPRESARIAL NO DIREITO DO 

TRABALHO  

O direito do trabalho tinha tradicionalmente como referência um contrato de 

trabalho celebrado entre um trabalhador, enquanto pessoa que presta a sua 

atividade produtiva mediante uma remuneração, e apenas um único empregador.   

Do lado do empregador, enquanto credor da prestação de trabalho e devedor 

da retribuição, estava uma empresa jurídica e economicamente independente, que 

inicialmente era uma organização dirigida por pessoa singular que desenvolvia de 

forma autónoma e independente a sua atividade, passando posteriormente a 

vigorar um modelo empresarial coletivo.   

Efetivamente, no que concerne à natureza jurídica, ao contrário do que 

acontece com o trabalhador, que apenas pode ser uma pessoa singular, o 

empregador pode ser uma pessoa física singular ou um ente coletivo.   

A nível económico, assiste-se a uma mundialização da economia e a 

alterações das regras de concorrência e dos paradigmas competitivos, muitos deles 

diretamente influenciados pelas mudanças tecnológicas decorrentes da sua 

globalização, o que determina mudanças nas estratégias das empresas e faz com 

que surjam novas formas de organização societária, assistindo-se a um fenómeno 

de concentração empresarial.  



Concentração empresarial e contrato de trabalho com pluralidade de 

empregadores 

Isabel Cristina Mendes Oliveira Emídio 

 

 Online, outubro de 2022 | 3 

Essas novas formas de organização societária também implicam alterações no 

mercado de trabalho, o qual depende essencialmente do estado e vitalidade da 

economia, ou seja, da capacidade desta em criar e preservar empregos.   

Na era da globalização, é cada vez mais acelerado o ritmo em que ocorrem as 

transformações sociais, sendo profundas as transformações económicas, 

tecnológicas, organizacionais e laborais. A globalização está na génese das 

constantes mutações que se têm verificado nas estruturas produtivas, 

designadamente ao nível da tecnologia e das inovações de carácter organizacional.  

A concentração empresarial visa, essencialmente, fins económicos, 

financeiros e organizacionais, e conduz, concomitantemente, a uma redução da 

proteção laboral.1  

Tal concentração empresarial verifica-se essencialmente através de fusões e 

incorporações de empresas, mas também através de criação de grupos económicos 

ou grupos de empresas, nos quais existe perda significativa da autonomia das 

empresas integradas nesses grupos mais ou menos amplos.  

Para além deste fenómeno assiste-se também a praticas de colaboração entre 

sociedades e de controlo intersocietário.   

Como refere Maria do Rosário Palma Ramalho2, “Estas práticas viabilizam a 

expansão económica das empresas em novos moldes, que não passam pelo 

redimensionamento de cada sociedade (ou seja, por um crescimento interno), mas 

pela congregação de vários entes societários para o mesmo objectivo económico 

sem que nenhum deles perca a sua identidade e autonomia jurídicas (i.e., por um 

processo de crescimento externo).”  

Efetivamente, tem-se assistido a “uma alteração da estratégia empresarial, 

passando o paradigma para o modelo de expansão externa, através do qual se 

assiste ao nascimento, desenvolvimento e expansão do fenómeno dos 

 
1 ARRUDA, Inês Morais, e FONTES, Tito Arantes, «Fenómeno de Concentração Empresarial no 
Âmbito do Direito do Trabalho», Revista Actualidad Jurídica Uria Menéndez, n.º 13-2006, p. 26, 
(https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1583/documento/b02.pdf?id=2085), acesso em 
Agosto de 2022. 
2 RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Grupos Empresariais e Societários Incidências Laborais, 
Almedina, 2008, p. 33. 

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1583/documento/b02.pdf?id=2085
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1583/documento/b02.pdf?id=2085
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1583/documento/b02.pdf?id=2085
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agrupamentos empresariais, em que uma empresa passa a intervir e a controlar 

outra empresa. Este fenómeno levou ao desenvolvimento de regimes que 

permitissem a preservação da identidade e da autonomia jurídica das sociedades.”3  

Trata-se de fenómenos que se referem à constituição e desenvolvimento de 

grupos económicos em que várias sociedades comerciais cooperam entre si e se 

articulam em relações de interdependência quer em termos de gestão societária, 

quer em termos financeiros, sendo a cooperação o lema das novas organizações 

produtivas. Tal cooperação tanto pode consubstanciar-se na constituição formal de 

grupos societários como na criação de redes informais de cooperação. “O grupo ou 

rede acolhe empresas juridicamente distintas que, embora ligadas entre si, seguem 

um caminho de especialização produtiva. Este fenómeno de concentração 

especializada permite que as empresas centrem a sua actividade naquilo que 

melhor sabem fazer, relegando para outras empresas do mesmo grupo ou rede as 

actividades secundárias ou auxiliares.”4  

Tais fenómenos de concentração e cooperação podem ocorrer de harmonia 

com fórmulas jurídico-económicas variadas.5  

O regime das sociedades coligadas estabelecido nos artºs 481º a 508º do 

Código das Sociedades Comerciais (doravante CSC), é a forma jurídica de 

concentração mais utilizada e prevê os esquemas de sociedades em relação de 

simples participação (artº 483º do CSC), sociedades em relação de participações 

recíprocas (artº 485º do CSC), sociedades em relação de domínio (artº 486º do CSC) 

e sociedades em relação de grupo (artºs 488º e ss. do CSC), sendo que quanto às 

sociedades em relação de grupo a lei estabelece as situações de domínio total, 

inicial ou superveniente (artºs 488º e 489º do CSC), de grupo paritário (artº 492º do 

CSC) e de subordinação (artº 493º do CSC).   

 
3 MENDONÇA, Jorge Ribeiro, «A Responsabilidade Solidária das Sociedades em Relação de Grupo 
e Garantia dos Créditos Laborais», RDS VI (2014), 2, p. 482. 
4 COSTA, Ana Isabel Lambelho, «Descentralização Produtiva, Redes de Cooperação Empresarial e 
Negociação Colectiva, Reflexões a Partir da Experiência Portuguesa», p. 42, Salamanca, 2010, 
(https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/760/1/DDTTS_CostaAI_Descentraliza%C3%A7ao.p
df), acesso em Agosto de 2022. 
5 FERNANDES, António Monteiro, Direito do Trabalho, 14ª Edição, Almedina, 2009, p. 264. 

https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/760/1/DDTTS_CostaAI_Descentraliza%C3%A7ao.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/760/1/DDTTS_CostaAI_Descentraliza%C3%A7ao.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/760/1/DDTTS_CostaAI_Descentraliza%C3%A7ao.pdf
https://iconline.ipleiria.pt/bitstream/10400.8/760/1/DDTTS_CostaAI_Descentraliza%C3%A7ao.pdf
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E, como refere Zenha Martins, haverá ainda que “atentar na emergência 

crescente de formas de cooperação empresarial de nível horizontal que proliferam 

a um ritmo vertiginoso (v.g. consórcios, agrupamentos complementares de 

empresas, associações em participação) e que do ponto de vista material podem 

defraudar a tutela juslaboral”.6  

Assim, pese embora o regime previsto no CSC, tal regime não abrange todas 

as modalidades de colaboração societária, porquanto como estabelece o artº 481º, 

nº 1 do CSC, o regime ali previsto apenas se aplica a relações estabelecidas entre si 

por sociedades por quotas, sociedades anónimas e sociedades em comandita por 

ações, ficando excluídas as relações de colaboração societária que envolvam 

sociedades comerciais de responsabilidade ilimitada, sociedades civis, constituídas 

sob a forma de sociedade civil ou comercial de responsabilidade ilimitada, 

empresas públicas, cooperativas, em virtude de ser imposta forma societária a 

todas as sociedades intervenientes na coligação.7   

Contudo, estas novas e diversas formas de organização empresarial, que 

incidem sobre a estrutura do capital e dos poderes de gestão das sociedades 

envolvidas num modelo de “empresa plurissocietária” 8 , não afetam a entidade 

jurídica de cada uma das sociedades que a integram, as quais se mantêm 

juridicamente independentes entre si.   

Mas, como refere Maria do Rosário Palma Ramalho9, “a realidade da empresa 

plurissocietária, constituída por um conjunto de sociedades juridicamente 

independentes, mas unidas na prossecução do mesmo objectivo económico e cuja 

actuação pode ser controlada activamente a partir do exterior (através das 

participações societárias ou de mecanismos negociais de controlo) parece pôr à 

prova aquele princípio de autonomia plena da sociedade-ente jurídico, em que 

 
6 MARTINS, João Nuno Zenha, «A descentralização Produtiva e os Grupos de Empresas Ante os 
Novos Horizontes Laborais», Questões Laborais 18 (2001), p. 214. 
7 CALÇADA, Carolina Nunes, «Pluralidade de empregadores: algumas questões», Lisboa, ISCTE-
IUL, 2016, p. 22, nota 51, disponível em www.http://hdl.handle.net/10071/12596. 
8  Designação dada por ANTUNES, José Engrácia, em Os Grupos de Sociedades, Estrutura e 
Organização Jurídica da Empresa Plurissocietária, 2ª ed. Revista e atualizada, Almedina, 2002. 
9 RAMALHO (nota 2), p. 38.  
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assenta todo o regime societário, com os inerentes reflexos negativos do ponto de 

vista da condução da própria sociedade e da configuração do interesse social.”  

Desta forma, pese embora cada uma das sociedades envolvidas mantenha 

independência jurídica e possa, por essa forma, continuar a assumir o papel de 

empregador relativamente a determinado número de trabalhadores, o certo é que 

perante regimes que regulam as situações de coligação societária, como ocorre em 

Portugal, em que é admitido o poder de direção da sociedade dominante no âmbito 

do grupo, existe necessariamente perda de autonomia da sociedade dominada, o 

que poderá gerar problemas a nível laboral.  

Tais vicissitudes decorrentes dos fenómenos de concentração e colaboração 

societária podem, assim, afetar a evolução e o destino das sociedades coligadas ou 

envolvidas nas redes empresariais, bem como as possibilidades de gestão dos 

respetivos recursos humanos abrangidos pela coligação ou rede de empresas, 

afetando a tutela da posição dos trabalhadores, tendo, por isso, direta incidência 

nos direitos e deveres de trabalhadores e empregadores.  

Apesar das repercussões diretas dessas novas formas de organização 

societária no âmbito do direito laboral, o certo é que a consagração legal da 

coligação de sociedades não foi desde logo acompanhada de alterações legais com 

implicações laborais que oferecessem uma tutela efetiva e eficaz aos trabalhadores 

que constituíssem vínculos laborais com empresas envolvidas nesses grupos 

económicos ou redes de colaboração empresarial.  

Na verdade, estes fenómenos de concentração e colaboração empresariais 

têm vindo a alterar a configuração das relações contratuais laborais estabelecidas 

entre as empresas envolvidas nesses fenómenos e os respetivos trabalhadores, com 

implicações na situação jurídica dos trabalhadores que ficam sujeitos às 

vicissitudes internas de funcionamento do grupo.  

Efetivamente, o trabalho para empresas que pertencem a um grupo 

económico pode colocar algumas questões específicas a nível do direito laboral, 

sendo vários os direitos dos trabalhadores que podem ser afetados quer no âmbito 
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das relações individuais de trabalho, quer no âmbito das relações coletivas de 

trabalho.  

Desde logo, podem suscitar-se questões quanto à identificação da verdadeira 

entidade empregadora, sendo que, como refere Bernardo Lobo Xavier 10 , “O 

problema central no domínio do trabalho desenvolvido no seio dos grupos consiste 

na determinação do empregador «real», isto é, o de saber quem deve ser 

considerado como o verdadeiro empregador: aquele que é formalmente titular da 

relação jurídica?, todas as sociedades que beneficiam da actividade do 

trabalhador?, ou o próprio grupo, enquanto estrutura unitária à qual é imputada a 

qualidade de entidade empregadora? A resposta deve ser encontrada tendo 

presente a necessidade de salvaguardar a identidade da relação de trabalho e uma 

certa responsabilização do grupo.”  

Tal questão de determinação do empregador real é fundamental para que o 

trabalhador possa efetivar os seus direitos e definir as suas obrigações.  

Na verdade, como referem Inês Arruda e Tito Fontes11, “em face do direito 

português, os grupos de sociedades não têm sequer personalidade jurídica, não 

podendo, consequentemente, ser titulares de direitos e obrigações. Portanto, o 

grupo nunca poderá ser encarado como empregador.”  

Assim, é essencial que no âmbito destas novas formas de organização 

societária e empresarial seja identificado o real empregador, que pode não se 

limitar a ser o empregador formal identificado no contrato de trabalho celebrado.  

Para além desse problema essencial, podem surgir outras vicissitudes 

suscetíveis de afetarem os direitos dos trabalhadores, como por exemplo a extinção 

de uma das empresas, subsistindo as restantes do mesmo grupo; a chamada de 

trabalhadores de uma empresa a prestarem serviço noutra ou noutras do grupo; ou 

a mora no pagamento de salários apenas numa empresa do grupo.12  

 
10 XAVIER, Bernardo Lobo, Iniciação ao Direito do Trabalho, 3.ª edição atualizada e revista, Verbo, 
2005, p. 245. 
11 ARRUDA; FONTES (nota 1), p. 27. 
12 FERNANDES (nota 5), p. 265. 
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Acresce que, no seio dos grupos empresariais, no que concerne aos recursos 

humanos exige-se uma maior maleabilidade e mobilidade aos trabalhadores e 

encontrando-se do lado do empregador mais do que uma entidade, podem colocar-

se dúvidas sobre o regime jurídico aplicável aos trabalhadores, designadamente no 

caso de existirem vários instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho em 

vigor nas várias empresas.  

O fenómeno de concentração empresarial também interfere no regime de 

cessação do contrato de trabalho.  

Na verdade, nalguns tipos de grupos empresariais, designadamente nos 

grupos em relações de domínio, pode ser utilizado tal esquema organizacional para 

extinguir premeditadamente uma sociedade dominada, por forma a fazer caducar 

todos os contratos de trabalho com os respetivos trabalhadores, continuando uma 

outra sociedade do grupo com a mesma atividade e contratando para esse efeito 

novos trabalhadores, sendo também possível que uma sociedade dominada alegue 

desequilíbrios económico-financeiros para proceder a despedimentos coletivos, 

mantendo-se a sociedade dominante em perfeitas condições, apesar de em seu 

beneficio ter dado instruções desvantajosas à sociedade dominada.  

Como refere Monteiro Fernandes13, a consideração da personalidade jurídica 

de cada uma das sociedades agrupadas leva a que não seja, em geral, viável encarar 

o grupo como empregador. Pode ser que lhe caiba esse papel sob o ponto de vista 

económico e organizacional, mas, juridicamente, cada uma das sociedades é, em 

princípio, centro autónomo de imputação de direitos e obrigações.”  

Assim, como refere o mesmo Autor, para além de algumas atenuações a essa 

autonomia jurídica previstas no CSC, designadamente a atenuação decorrente do 

regime de subordinação previsto no artº 501º e extensivo ao regime de domínio total 

por força da remissão do artº 491º, através do qual a sociedade dominante (diretora) 

é responsável pelas obrigações da subordinada, anteriores ou posteriores ao 

contrato de subordinação (ou à criação do domínio total), mas em que essa 

 
13 FERNANDES (nota 5), p. 265. 
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responsabilidade não pode ser exigida antes de decorridos 30 dias sobre a 

constituição em mora da sociedade subordinada, inexiste norma legal que, de 

forma clara e suficiente, regule a responsabilidade pelas dívidas em situações de 

concentração empresarial e que tutele de forma eficaz os interesses dos 

trabalhadores afetados.  

Em face de tal ausência legislativa e com vista a atenuar algumas 

consequências desse fenómeno de concentração empresarial no direito laboral, a 

doutrina e jurisprudência tem recorrido à denominada desconsideração da 

personalidade jurídica de cada uma das sociedades envolvidas, procedendo-se à 

consideração global dos grupos económicos para certos efeitos e termos dos 

contratos de trabalho.  

Contudo, a figura de desconsideração da personalidade jurídica, não estando 

expressamente prevista na lei, tem um carácter residual, sendo aplicável apenas 

quando se verifique uma situação de abuso de direito ou de exercício inadmissível 

de posições jurídicas, ou seja, quando a personalidade coletiva seja usada de modo 

ilícito ou abusivo, para prejudicar terceiros, existindo uma autorização contrária a 

normas ou princípios gerais, incluindo a ética dos negócios, só neste caso sendo 

possível proceder ao levantamento da personalidade coletiva.  

Efetivamente, a desconsideração ou levantamento da personalidade coletiva 

surgiu na doutrina e, posteriormente, na jurisprudência, como meio de resolver 

formas abusivas de atuação, que ponham em risco a harmonia e a credibilidade do 

sistema.   

Tal figura traduz-se essencialmente numa delimitação negativa da 

personalidade coletiva por exigência do sistema ou exprime situações nas quais, 

mercê dos vetores sistemáticos concretamente mais poderosos, as normas que 

firmam a personalidade coletiva são substituídas por outras normas. O recurso a 

esse instituto é possível quando ocorram situações de responsabilidade civil 

assentes em princípios gerais ou em normas de proteção, nomeadamente dos 

credores, ou em situações de abuso de direito, e não exista outro fundamento legal 
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que invalide a conduta do sócio ou da sociedade que se pretende atacar, ou seja, a 

desconsideração tem carácter subsidiário.   

De entre elas avultam a confusão ou promiscuidade entre as esferas jurídicas 

de duas ou mais pessoas, normalmente entre a sociedade e os seus sócios (ainda 

que não tenha de ser obrigatoriamente assim); a subcapitalização da sociedade, por 

insuficiência de recursos patrimoniais necessários para concretizar o objeto social 

e prosseguir a sua atividade; e as relações de domínio grupal. Em todas estas 

situações verifica-se que a personalidade coletiva é usada de modo ilícito ou 

abusivo para prejudicar terceiros, existindo uma utilização contrária a normas ou 

princípios gerais, incluindo a ética dos negócios.   

Contudo, para se recorrer ao uso de tal figura, tem de existir sempre um 

juízo de reprovação sobre a conduta do agente, ou seja, a desconsideração da 

personalidade jurídica terá que envolver sempre a formulação de um juízo de 

censura e deve revelar-se ilícita, havendo que verificar se ocorre uma postura de 

fraude à lei ou de abuso de direito.”14  

Também o STJ se pronunciou sobre tal figura em Acórdão de 19-06-2018,15 

onde se refere que “A figura da desconsideração da personalidade jurídica 

societária visa a responsabilização do património daquele que, instrumentalizando 

a sociedade, retirou proveitos próprios actuando em desconformidade com as 

finalidades para as quais a sociedade foi criada. No nosso ordenamento jurídico 

não existe preceito legal que regule e tutele a figura, pelo que a determinação das 

circunstâncias susceptíveis da sua aplicação é fundamentalmente casuística, 

embora a sua configuração seja apoiada em princípios gerais positivamente 

consagrados como sejam o abuso de direito, a má fé e o intuito de prejudicar 

terceiros. De entre os casos que a doutrina vem identificando como típicos de crise 

da função da personalidade jurídica colectiva passível de justificar a 

desconsideração da personalidade colectiva figura a confusão de patrimónios. O 

 
14 Neste sentido se pronunciou o Ac. do TRC de 03.07-2013, no proc. 943/10.8TTLRA.C1, disponível 
em www.dgsi.pt. 
15 Ac. do STJ de 19-06-2018, no proc. 446/11.9TYLSB.L1.S1, disponível em www.dgsi.pt. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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recurso ao instituto do levantamento da personalidade colectiva é de carácter 

subsidiário, só assumindo cabimento caso não exista outro fundamento legal que 

invalide a conduta desrespeitosa.”  

E, em Acórdão proferido pelo mesmo Tribunal em 19-05-2019 16 é referido 

que “o instituto do levantamento da personalidade jurídica colectiva não tem 

consagração expressa no nosso ordenamento jurídico e foi a sua construção 

doutrinal que o corporizou em função das teorias do abuso ou da penetração 

institucional e da aplicação da norma ou do fim da norma. No contexto da primeira, 

afasta-se a separação entre a sociedade e o sócio sempre que a utilização da pessoa 

jurídica é desconforme à ordem jurídica, recorrendo-se ao conceito de abuso do 

direito. No contexto da segunda, os concretos problemas do afastamento da 

personalidade resolvem-se tomando em conta o sentido e a finalidade das normas 

no quadro do ordenamento jurídico geral. A desconsideração da personalidade 

jurídica, também designada por levantamento da personalidade colectiva das 

sociedades comerciais, tem, na sua base, o abuso do direito da personalidade 

colectiva, ou seja, o instituto deve ser usado, se e quando, a coberto do manto da 

personalidade colectiva, a sociedade ou sócios, dolosamente, utilizarem a 

autonomia societária para exercerem direitos de forma que violam os fins para que 

a personalidade colectiva foi atribuída em conformidade com o princípio da 

especialidade, assim almejando um resultado contrário a uma recta actuação. Deve 

entender-se por desconsideração o desrespeito pelo princípio da separação entre a 

pessoa colectiva e os seus membros ou, dito de outro modo, desconsiderar significa 

derrogar o princípio da separação entre a pessoa colectiva e aqueles que por detrás 

dela actuam. Existe, na desconsideração, um atingimento de pessoa jurídica 

diferente da visada. Dentre os casos enquadrados pela doutrina na figura da 

desconsideração da personalidade jurídica conta-se o controlo da sociedade por 

um sócio, mas esse mero controlo não desencadeia, só por si, qualquer tipo de 

reacção jurídica. É necessário que o sócio use o controlo societário para a satisfação 

dos seus interesses pessoais, de carácter extrassocial, que não tenham em vista o 

 
16 Ac. do STJ de 19-05-2019, no proc. 1669/14.4TBSTS.P1.S2, disponível no mesmo site.   
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lucro para o património social, antes redundem em prejuízo do ente societário e 

dos credores sociais. O recurso ao instituto do levantamento da personalidade 

colectiva tem em vista corrigir comportamentos ilícitos de sócios que abusaram da 

personalidade colectiva da sociedade, actuando em abuso do direito, em fraude à 

lei ou com violação das regras de boa fé e em prejuízo de terceiros e, apesar disso, 

quando essa conduta envolva um juízo de reprovação ou censura e não exista outro 

fundamento legal que a invalide.”17  

Verifica-se, desta forma, que ao longo dos anos são já vários os casos em que 

a figura de desconsideração da personalidade jurídica tem permitido resolver 

situações de difícil solução.  

Como referem Armando Triunfante e Luís Triunfante18, “Isto decorre do facto 

da desconsideração não ter base legal inequívoca. Não existe na legislação 

societária portuguesa preceito legal que assuma a função de a prever e concretizar 

de modo genérico. Os seus princípios basilares podem ser identificados em alguns 

preceitos presentes quer no Código das Sociedades Comerciais quer noutros 

diplomas, mas são normas de aplicação restrita, só previstas para hipóteses e 

situações muito particulares. Na realidade a desconsideração surge como 

construção doutrinal (acompanhada pelo seu emprego, cada vez menos pontual, 

em decisões jurisprudenciais), imposta pela reacção do ordenamento jurídico a 

situações que ferem a consciência jurídica dominante por traduzirem o exercício 

inadmissível de posições jurídicas.”  

Também, Maria do Rosário Palma Ramalho19 aponta o carácter residual da 

referida figura, referindo que “o instituto da desconsideração da personalidade 

colectiva poderá ser chamado à colação em situações excepcionais de utilização 

abusiva ou fraudulenta da personalidade societária pela sociedade dependente 

 
17  No mesmo sentido, podem ver-se, entre outros, o Ac. do STJ de 07-11-2017, no proc. 
919/15.4T8PNF.S1, o Ac. do TRC de 14-01-2020, no proc. 1205/18.3T8VIS.C1, o Ac. do TRL de 29-04-
2008, no proc. 10802/07, e o Ac. do TRG de 21-01-2016, no proc. 2217/10.0TBGMR.G1, todos 
disponíveis no site www.dgsi.pt.  
18  TRIUNFANTE, Armando Manuel, e TRIUNFANTE, Luís de Lemos, «Desconsideração da 
Personalidade Jurídica - Sinopse Doutrinária e Jurisprudencial», Julgar, nº 9, 2009, p. 131. 
19 RAMALHO (nota 2), p. 148. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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(designadamente para escapar à imputação da responsabilidade para com os 

credores sociais ou para com terceiros) por forma a atingir a sociedade dominante.”  

Ora, como resulta do que vimos referindo, o fenómeno da concentração 

empresarial tem incidências variadas e amplas no direito laboral, que não têm sido 

objeto de regulação legislativa, tendo alguns dos problemas que suscita vindo a ser 

resolvidos jurisprudencialmente, ainda que de forma residual e excecional, por 

recurso ao referido instituto de desconsideração da personalidade jurídica.  

Neste sentido se pronunciou o STJ em Acórdão de 19-02-201320, em situação 

em que foram celebrados sucessivos contratos de trabalho a termo por várias 

empresas, todas geridas pelas mesmas pessoas, com o objetivo de evitar a 

conversão em contrato de trabalho sem termo, em prejuízo dos direitos do 

trabalhador. Em tal acórdão foi referido que “Justifica-se a desconsideração da 

autonomia e da individualidade jurídica das rés - usadas, instrumentalmente, para 

celebrar com o trabalhador uma sucessão de contratos de trabalho a termo certo e, 

deste modo, evitar a conversão do contrato de trabalho a termo certo inicial 

firmado em contrato de trabalho sem termo, com o consequente afastamento dos 

direitos daí emergentes para o trabalhador, tais como as pertinentes antiguidade e 

diuturnidades - para identificar o empregador real e responsabilizá-lo pelas 

consequências da cessação do contrato de trabalho do autor, já que se demonstrou 

que as rés fizeram uma utilização abusiva da personalidade jurídica colectiva.” Mais 

se adiantando que “a realidade dos factos considerados provados consubstancia 

uma evidente situação de pluralidade de empregadores com referência às duas 

sociedades envolvidas nos sucessivos actos de admissão e cessação do contrato de 

trabalho em causa; no entanto, para chegar à solução de atribuição da qualidade 

de empregador às duas sociedades rés, que intervieram naqueles actos jurídicos, é 

indispensável lançar mão, previamente, da desconsideração da personalidade 

jurídica, porquanto existem específicos instrumentos jurídicos que documentam a 

celebração e a cessação de contratos de trabalho a termo com ambas as rés, os quais 

 
20 No proc. 73/08.8TTBGC.P1.S1, disponível em www.dgsi.pt. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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objectivam, pelo menos no plano jurídico--formal, a plena autonomia entre os 

sucessivos vínculos laborais estabelecidos pelas sociedades comerciais rés com o 

autor. Em suma, o presente caso deve resolver-se através da solução de recurso da 

desconsideração da personalidade colectiva do empregador formal e pela 

unificação dos vínculos laborais estabelecidos entre o autor e as rés, a operar 

judicialmente - só assim é possível evitar que, através do expediente da sucessão de 

contratos, se obtenha o afastamento da aplicação de normas imperativas relativas, 

nomeadamente, à antiguidade e aos limites temporais do contrato de trabalho a 

termo.”  

A tal instituto também recorreu o Ac. do TRG de 19-01-201721, no qual se 

referiu que “Cumpre desconsiderar a personalidade jurídica colectiva quando a 

mesma é usada de modo ilícito ou abusivo para prejudicar terceiros, 

nomeadamente para retirar ou frustrar direitos e garantias de trabalhadores. 

Provando-se que a 1.ª ré tinha a sua sede nas instalações da 2.ª ré, e, para além da 

partilha dessas instalações e dos equipamentos administrativos, incluindo o 

programa informático, os representantes de uma e outra eram filho e pai, 

respectivamente, limitando-se a primeira a contratar e pagar motoristas que eram 

cedidos à segunda para prossecução do objecto social desta, que, por seu turno, 

não tinha motoristas próprios, em obediência a uma estratégia empresarial criada 

e mantida com o fim de proteger o património da 2.ª ré da responsabilidade perante 

os trabalhadores que lhe prestavam trabalho, designadamente o autor, tem de 

concluir-se que o contrato de trabalho deste tinha como empregadores ambas as 

rés, sendo abusiva, nos termos do art. 334.º do Código Civil, a invocação pelas 

mesmas de serem pessoas colectivas distintas.”22  

No entanto, este instituto não permite resolver as mais variadas questões 

laborais suscitadas no seio dos referidos grupos empresariais, como sejam, entre 

outros, os problemas ligados à determinação do empregador, à mobilidade dos 

 
21 No proc. 1358/13.7TTBCL.G1, disponível no mesmo site. 
22 No mesmo sentido, com recurso ao mesmo instituto, vd., entre outros, o Ac. do STJ de 28-11-2012, 
no proc. 229/08.3TTBGC.P1.S1, e o Ac. do TRL de 16-03-2016, no proc. 122/13.8TTTVD-4, ambos 
disponíveis em www.dgsi.pt. 
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trabalhadores, aos despedimentos por motivos económicos, à alteração dos postos 

de trabalho, à negociação e aplicação de instrumentos de regulamentação 

colectiva, à representação dos trabalhadores, às implicações laborais de formação 

dos próprios grupos, de aplicabilidade do regime da transmissão do 

estabelecimento e de concentração das empresas nos grupos.  

E, como refere Catarina Carvalho 23, “só agora o legislador laboral começa, 

finalmente, a demonstrar alguma sensibilidade para outros fenómenos de controlo 

e cooperação interempresarial, superando em parte, o modelo assente na 

«tradicional e monolítica empresa societária»”.  

Entre as alterações introduzidas pelo legislador laboral incidentes sobre tais 

fenómenos encontra-se a responsabilidade solidária pelos créditos laborais das 

sociedades inseridas em alguns tipos de coligação societária, o regime da 

transmissão da empresa ou estabelecimento e o regime do contrato de trabalho 

celebrado com uma pluralidade de empregadores.  

   

III– O CONTRATO DE TRABALHO COM PLURIDADE DE EMPREGADORES  

Na sequência do aludido fenómeno de concentração empresarial, o Código 

do Trabalho (doravante CT), na versão aprovada pela Lei nº 99/2003, de 27 de 

Agosto, veio prever, expressamente, pela primeira vez, 24  a possibilidade de a 

 
23 CARVALHO, Catarina de Oliveira, «Algumas Questões Sobre a Empresa e o Direito do Trabalho 
no Novo Código do Trabalho», A reforma do Código do Trabalho, Coimbra Editora, 2004, p. 438. 
24 Pese embora, mesmo sem norma legal, como refere Catarina de Oliveira Carvalho, «Contrato de 
Trabalho e Pluralidade de empregadores», Questões Laborais, 2005, nº 26, pp. 226 a 287, “a 
pluralidade de sujeitos do lado activo de uma relação laboral única com o trabalhador era clara e 
pacificamente aceite entre nós”, sendo o critério da subordinação jurídica o identificador do 
contrato de trabalho, pelo que verificando-se tal elemento entre o trabalhador e diversas entidades 
que utilizavam em comum a sua prestação, estar-se-ia perante um único contrato de trabalho com 
vários sujeitos a assumir o estatuto de empregador.   
Tal questão foi também apreciada no Ac. do STJ de 28-01-2015, no proc. 170/09.2TTOAZ.P1.S1, 
disponível em www.dgsi.pt, onde se refere que “Embora a LCT não previsse, expressamente, a figura 
da pluralidade de empregadores, nada impedia que um trabalhador se vinculasse, em simultâneo 
(originária ou sucessivamente) com vários empregadores, dirigindo todos eles o seu trabalho, ao 
abrigo do mesmo vínculo, sendo decisivo, no domínio de vigência daquela lei, o critério da 
subordinação jurídica. No mesmo sentido, cfr. os Ac. do STJ de 14-01-2009, no proc. 08S934, de 01-
04-2009, no proc. 08S3254, e de 21-01-2014, no proc. 3319/07.6TTLSB.L3.S1, todos disponíveis no 
mesmo site. 

http://www.dgsi.pt/
http://www.dgsi.pt/
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posição jurídica do empregador poder ser ocupada não só por uma única entidade, 

mas por um conjunto de entidades, regulando no artº 92º25 a figura da pluralidade 

de empregadores.  

No CT, na versão aprovada pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, tal figura 

jurídica foi mantida apenas com ligeiras alterações de redação, estando agora 

prevista no artº 101º, o qual dispõe, sob a epígrafe “Pluralidade de Empregadores”, 

que:  

“1- O trabalhador pode obrigar-se a prestar trabalho a vários empregadores 

entre os quais exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio 

ou de grupo, ou que tenham estruturas organizativas comuns.  

2- O contrato de trabalho com pluralidade de empregadores está sujeito a forma 

escrita e deve conter:  

a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;  

b) Indicação da actividade do trabalhador, do local e do período normal de 

trabalho;  

c) Indicação do empregador que representa os demais no cumprimento dos 

deveres e no exercício dos direitos emergentes do contrato de trabalho.  

 
25 Estabelecia tal normativo, sob a epígrafe “Pluralidade de Empregadores”, que:  

“1 - O trabalhador pode obrigar-se a prestar trabalho a vários empregadores entre os quais 
exista uma relação societária de participações recíprocas, de domínio ou de grupo, sempre que se 
observem cumulativamente os seguintes requisitos:  

a) O contrato de trabalho conste de documento escrito, no qual se estipule a actividade a que 
o trabalhador se obriga, o local e o período normal de trabalho;  

a) Sejam identificados todos os empregadores;  

c) Seja identificado o empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres e no 
exercício dos direitos emergentes do contrato de trabalho.  

2 - O disposto no número anterior aplica-se também a empregadores que, independentemente 
da natureza societária, mantenham estruturas organizativas comuns.  

3 - Os empregadores beneficiários da prestação de trabalho são solidariamente responsáveis 
pelo cumprimento das obrigações que decorram do contrato de trabalho celebrado nos termos dos 
números anteriores cujo credor seja o trabalhador ou terceiros.  

4 - Cessando a verificação dos pressupostos enunciados nos n.ºs 1 e 2, considera-se que o 
trabalhador fica unicamente vinculado ao empregador a que se refere a alínea c) do n.º 1, salvo acordo 
em contrário.  

5 - A violação dos requisitos indicados no n.º 1 confere ao trabalhador o direito de optar pelo 
empregador relativamente ao qual fica unicamente vinculado.”  
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3 - Os empregadores são solidariamente responsáveis pelo cumprimento das 

obrigações decorrentes do contrato de trabalho, cujo credor seja o trabalhador ou 

terceiro.  

4 - Cessando a situação referida no n.º 1, considera-se que o trabalhador fica 

apenas vinculado ao empregador a que se refere a alínea c) do n.º 2, salvo acordo em 

contrário.  

5 - A violação de requisitos indicados nos n.ºs 1 ou 2 confere ao trabalhador o 

direito de optar pelo empregador relativamente ao qual fica vinculado. 

6- Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto nos nºs 1 ou 2, sendo 

responsáveis pela mesma todos os empregadores, os quais são representados para 

este efeito por aquele a que se refere a alínea c) do n.º 2.”  

Como refere Catarina Carvalho26, “Esta relação jurídica caracteriza-se pela 

existência de um único vínculo contratual que liga o trabalhador a uma pluralidade 

de entidades, as quais assumem, concomitantemente, a posição de entidade 

empregadora.” Em regra, o contrato de trabalho é celebrado entre o trabalhador e 

apenas uma entidade empregadora, no entanto, a lei não impede, antes admite, a 

possibilidade de tal contrato ser celebrado entre um trabalhador e mais do que uma 

entidade empregadora. Tal possibilidade decorre, desde logo, da própria noção de 

contrato de trabalho fornecida pela lei, estabelecendo o artº 11º do CT, na atual 

redação, que “Contrato de trabalho é aquele pelo qual uma pessoa singular se obriga, 

mediante retribuição, a prestar a sua actividade a outra ou outras pessoas, no âmbito 

de organização e sob a autoridade destas.”27  

Trata-se de uma relação atípica de emprego, por se tratar de uma relação de 

emprego emergente de um contrato válido e eficaz, que não apresenta todos os 

caracteres constituintes da relação paradigmática de emprego, sendo esta a relação 

 
26 CARVALHO (nota 20), p. 438. 
27 Idêntica noção constava do artº 10º do CT, na redacção dada pela Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto, 
a qual, pela primeira vez, acrescentou a expressão “ou outras pessoas”, sendo que na noção que 
constava do artº 1º da Lei do Contrato Individual de Trabalho (Decreto-Lei nº 49408, de 24/11/1969), 
que transcreveu textualmente a noção prevista no artº 1152º do Código Civil, que ainda se encontra 
em vigor, tal expressão não existia, constando apenas a referência à prestação da actividade “a outra 
pessoa”.  
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que liga um único trabalhador a um único empregador, apresentando do lado do 

empregador uma diferença específica que a individualiza jurídica e socialmente, 

dado que é constituída por vários empregadores com um único trabalhador.28  

De acordo com a previsão legal constante do referido artº 101º do CT a situação 

de pluralidade de empregadores ocorre quando o trabalhador se obriga a prestar 

trabalho a vários empregadores.  

Contudo, a lei prevê requisitos subjetivos e formais que têm que se verificar 

em tal relação jurídica.  

Quanto aos requisitos subjetivos, é necessário que entre os vários 

empregadores exista:  

a) uma relação societária de participações recíprocas de domínio ou de grupo; 

ou,  

b) que mantenham estruturas organizativas comuns, independentemente da 

natureza societária.  

Assim, no que concerne às relações societárias de participações de domínio 

ou de grupo, a lei refere-se às situações de coligações de sociedades, nos termos 

previstos no artº 482º do CSC. Quanto às restantes situações, pode também existir 

uma pluralidade de empregadores, independentemente da relação societária, 

quando os vários empregadores mantenham estruturas organizativas comuns, 

como instalações, equipamentos ou outros recursos.  

Efetivamente, “o contrato de trabalho com pluralidade de empregadores pode 

ainda ser celebrado em casos de coligações empresariais não subsumíveis ao CSC, 

designadamente por não obedecerem à forma social por este imposta (sociedade 

por quotas, anónimas e em comandita por ações), ou por as empresas não se 

encontrarem sequer constituídas sob a forma societária (empresários em nome 

individual, cooperativas, estabelecimento individual de responsabilidade limitada, 

etc.).” Poderá abranger também formas de colaboração interempresarial com 

 
28 Cfr. REDINHA, Maria Regina Gomes, Relações Atípicas De Emprego (A Cautionary Tale), p. 63, 
em https://repositorioaberto.up.pt/bitstream/10216/121077/2/341970.pdf, consultada em Agosto de 
2022. 

https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/121077/2/341970.pdf
https://repositorio-aberto.up.pt/bitstream/10216/121077/2/341970.pdf
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carácter estável, v.g., agrupamento complementar de empresas (…) consórcio, etc.” 

e “entidades que mantêm estruturas organizativas comuns, nomeadamente no 

contexto das profissões liberais”, sendo essencial a “existência de «estruturas 

organizativas comuns» à atividade económica desenvolvida, particularmente 

instalações, equipamentos, ou recursos colocados à disposição das diversas 

entidades.” 29    

No que concerne aos requisitos formais, constituindo uma exceção à 

liberdade de forma prevista no artº 219º do CC, é necessário que o contrato conste 

de documento escrito e que no mesmo constem cumulativamente as menções 

taxativamente previstas na lei, ou seja:   

a) a identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes, devendo 

ser identificados todos os empregadores, sejam eles em nome individual ou 

sociedades, por forma a ficar bem delimitado o círculo de beneficiários da respetiva 

atividade laboral;   

b) se estipule a atividade a que o trabalhador se obriga, o local e o 

período normal de trabalho, sendo que os períodos máximos do período normal 

de trabalho são os mesmos que vigoram para os trabalhadores que prestam 

trabalho apenas a um empregador30;  

c) seja identificado o empregador que representa os demais no 

cumprimento dos deveres e no exercício dos direitos emergentes do contrato de 

trabalho, sendo este o representante comum dos empregadores.   

A inobservância de qualquer dos requisitos estabelecidos no aludido 

normativo e acabados de referir confere ao trabalhador o direito de optar, a 

qualquer momento, pelo empregador relativamente ao qual fica unicamente 

vinculado, como decorre expressamente do nº 5 do referido artº 101º.  

Tal figura jurídica de contrato de trabalho com pluralidade de empregadores 

visa essencialmente regular a mobilidade dos trabalhadores no âmbito de um 

 
29 CARVALHO (nota 21), p. 224.  
30 Como tal, e por determinação do nº 1 do artº 203º, o período normal de trabalho não pode exceder 
oito horas por dia e quarenta horas por semana, como refere MARECOS, Diogo Vaz, Código do 
Trabalho Comentado, 3ª edição, Almedina, 2017, p. 286. 
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grupo empresarial ou de uma organização com estruturas comuns, “facilita a 

circulação no seio do grupo e optimiza a utilização do trabalhador nesse mesmo 

contexto.”31  

Na verdade, anteriormente, a circulação de trabalhadores num determinado 

grupo empresarial só era permitida no âmbito da figura da cedência ocasional de 

trabalhadores, cujo regime ainda tem previsão atualmente nos artºs 288º a 293º do 

CT.  

No entanto, a cedência ocasional pressupõe a modificação temporária da 

relação laboral, dado que o trabalhador inicialmente contratado por um 

empregador passa a exercer funções para um terceiro sem que tal estivesse previsto 

no contrato, tratando-se nesse caso de uma relação “triangular”. Por outro lado, a 

cedência ocasional está limitada no tempo, tendo um período máximo de 5 anos.  

O contrato celebrado com uma pluralidade de empregadores, que não tem 

legalmente fixado qualquer prazo máximo de vigência, configura “um caso de 

contitularidade da posição de empregador, a qual pode ser originária ou sucessiva”, 

contudo, “em ambas as hipóteses, temos sempre uma relação laboral «entre duas 

partes», não existindo qualquer vestígio de «triangularidade»”, “embora uma 

dessas «partes» seja integrada por várias entidades”.32  

Com tal figura jurídica pretendeu-se flexibilizar a mobilidade dos 

trabalhadores no seio do grupo económico a que pertencem, permitindo-se a 

circulação dos trabalhadores entre as várias empresas do grupo, sem necessidade 

de ocorrer qualquer modificação subjetiva da relação laboral.   

Tal modificação subjetiva pode, contudo, ocorrer na situação de pluralidade 

sucessiva de empregadores, que apesar de não se encontrar expressamente 

mencionada na lei, é admitida pela doutrina 33 , ocorrendo neste caso uma 

 
31 RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Tratado do Direito do Trabalho, Parte I – Dogmática Geral, 
5ª edição revista e actualizada, Almedina, 2020, pp. 396-397. 
32 CARVALHO (nota 20), pp. 438 e 439.  
33  No sentido de tal admissibilidade se pronunciaram CARVALHO, Catarina de Oliveira, «As 
Perplexidades Suscitadas pela Regulamentação Positiva de Uma Figura Não Inovadora: O Contrato 
de Trabalho Celebrado Com Pluralidade de empregadores», Prontuário do Direito do Trabalho, nº 
87, 2011, p. 49, e RAMALHO (nota 2), p. 308, nota 627, FERNANDES, Tiago Pimenta, «Da 
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modificação subjetiva superveniente de um contrato de trabalho unitário, 

contrariamente ao que acontece na contitularidade inicial ou originária.   

No caso de pluralidade sucessiva de empregadores, “o trabalhador, que 

celebrou um contrato de trabalho com um único empregador, para quem 

desenvolve inicialmente de forma exclusiva a sua actividade, passa, a partir de certo 

momento, a realizá-la também para outras sociedades com ele coligadas (ou para 

outras entidades que com ele partilham as respectivas estruturas organizativas), as 

quais assumem a posição de empregador ao lado do primeiro contratante.”34  

Nesta modalidade contratual, pese embora o legislador não tenha 

especificado o modo de realização da prestação do trabalho, tem vindo a ser 

entendido que tal prestação pode ser simultânea ou sucessiva.  

Como defende Maria do Rosário Palma Ramalho 35, “uma vez que a lei não 

impõe limitações ao modo como a actividade laboral vai sendo desenvolvida para 

os vários empregadores, na execução deste contrato, entende-se que são possíveis 

os mais variados modelos de ocupação do trabalhador (desde que sejam 

respeitados os direitos e garantias do trabalhador em matéria de tempo e de local 

de trabalho e outros limites estabelecidos no próprio título contratual) e que todos 

os empregadores mantêm essa qualidade em qualquer desses modelos – ou seja, 

quer o trabalhador preste a sua actividade em simultâneo para todos os 

empregadores, quer o faça em alternativa para um ou para outro empregador, quer 

seja ocupado sucessivamente por mais que um empregador.”  

Assim, “o trabalhador pode ter sido contratado por vários empregadores em 

regime de contitularidade e a prestação para cada um deles ser sucessiva ou 

alternada e não cumulativa.” 36  

 
determinação do Empregador no Âmbito dos Fenómenos de Descentralização Produtiva», Revista 
de Ciências Empresariais e Jurídicas, nº 19, 2011, p. 165. 
34 CARVALHO (nota 30), p. 49. 
35 RAMALHO (nota 2), p. 419, sendo que igual entendimento defendem CARVALHO (nota 30), p. 
50, e VASCONCELOS, Joana, «Contrato de Trabalho com Pluralidade de Empregadores», RDES, 
2005, pp. 294 a 295.  
36 CARVALHO (nota 30), p. 50.  
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O referido regime legal estabelece a responsabilidade solidária dos 

empregadores perante o trabalhador e terceiros (nº 3 do artº 101º), pelo que 

qualquer dos empregadores responde pelo cumprimento integral das obrigações 

decorrentes do contrato de trabalho quer perante o trabalhador, quer perante 

terceiros, acautelando-se dessa forma os interesses dos trabalhadores, que podem 

exigir a qualquer dos empregadores o cumprimento integral da obrigação em falta.  

A consagração expressa da solidariedade da responsabilidade dos vários 

empregadores tem, pois, como objetivo servir de garantia do cumprimento dos 

créditos laborais dos trabalhadores, no entanto, tal responsabilidade solidária 

abrange também os terceiros que não são parte no contrato, designadamente a 

segurança social e a administração fiscal.  

Tendo qualquer um dos empregadores efetuado o pagamento do crédito 

laboral em dívida, a obrigação extingue-se, ficando os restantes empregadores 

liberados perante o credor, tendo aquele direito de regresso nos termos do disposto 

no artº 524º do Código Civil (doravante CC).  

A doutrina tem divergido quanto à questão de saber se tal regime de 

solidariedade deve ser ou não estendido aos casos em que não estão preenchidos 

todos os requisitos legais de tal modalidade de contrato. Catarina Machado 37 

defende que tal regime de solidariedade tem aplicação também nos casos em que 

não estão preenchidos ou são violados os requisitos substanciais e formais de tal 

modalidade contratual, enquanto Joana Vasconcelos38 entende que a letra da lei 

não permite tal posição, sob pena de se estar a fazer uma integração analógica, não 

permitida pelo artº 11º do CC.  

A nosso ver, a responsabilidade solidária existe quer o contrato de trabalho 

com pluralidade de empregadores tenha sido ou não regularmente celebrado, 

porquanto como refere Catarina Machado, esta é a interpretação que se encontra 

mais conforme ao espírito da lei e está agora mais clara na redação do nº 3 do artº 

101º do CT2009. Efetivamente, o legislador, ao regular tal modalidade contratual 

 
37 Op. cit. (nota 30), pp. 64-65. 
38 Op. cit. (nota 32), pp. 295-298.  
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visou essencialmente proteger os trabalhadores e controlar o recurso fraudulento 

a fenómenos de interposição na relação laboral em que apenas um dos 

empregadores reais assumia essa condição jurídica, escapando os restantes às 

obrigações que para ele decorreriam da existência do contrato, pelo que se o regime 

de responsabilidade solidária não fosse aplicável nos casos em que os requisitos 

legais não são cumpridos, estariam a defraudar-se tais objetivos, favorecendo-se os 

incumpridores, que conseguiriam beneficiar de todas as vantagens decorrentes de 

terem trabalhadores juridicamente subordinados, sem responderem pelos créditos 

laborais e demais encargos, premiando-se por essa via os empregadores faltosos e 

onerando-se os cumpridores da lei com um regime mais gravoso.   

Acresce que, desaparecendo no atual nº 3 do artº 101º do CT a referência 

restritiva ao “contrato de trabalho celebrado nos termos dos números anteriores”, 

prevendo-se agora apenas que “os empregadores são solidariamente responsáveis 

pelo cumprimento das obrigações decorrentes do contrato”, a mera interpretação 

declarativa de tal normativo permite considerar que a responsabilidade solidária 

dos empregadores existe quer o contrato tenha sido regularmente celebrado, quer 

nas hipóteses em que não foram observados os requisitos legais.  

A jurisprudência também se tem pronunciado no sentido de que existe 

responsabilidade solidária dos vários empregadores mesmo que não estejam 

preenchidos os requisitos legais do contrato de trabalho com pluralidade de 

empregadores, designadamente quando o contrato não se encontra reduzido a 

escrito.  

Neste sentido se pronunciou o Ac. do TRP de 05-03-201839, onde é referido 

que “Apesar de faltarem os requisitos previstos no artigo 101.º do Código de 

Trabalho, resultando provado que as sociedades possuíam estruturas organizativas 

comuns e que o trabalhador desenvolvia a sua atividade indistintamente para todas 

elas, por ser a realidade factual que determina a qualificação contratual e não o 

inverso - não tendo assim aqueles requisitos um escopo negocial e voluntário, mas 

 
39 No proc. 271/14.5TTMTS.P1, disponível em www.dgsi.pt. 
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um escopo judicial e corretivo, o que, só por si, retira sentido a tais exigências –, ao 

verificar-se o pressuposto material do instituto da pluralidade de empregadores em 

relação a várias sociedades, todas elas são solidariamente responsáveis pelo 

pagamento ao trabalhador dos créditos laborais.”4037  

No caso de não serem observados os requisitos legais substanciais e formais, 

para além de, como acabamos de expor, se manter a responsabilidade solidária dos 

empregadores, a lei atribui ao trabalhador um direito potestativo de opção por um 

dos empregadores, em relação ao qual passa a estar unicamente vinculado, com 

exclusão de todos os outros, conforme disposto no nº 5 do referido artº 101º do CT.  

Na verdade, atento o regime legal rigoroso na celebração desta modalidade 

de contrato de trabalho, a inobservância dos requisitos substanciais legalmente 

previstos ou a preterição das formalidades legais, impede a válida constituição de 

uma relação jurídica laboral com vários empregadores, tendo o trabalhador o 

direito de optar pelo empregador ao qual ficará vinculado, com exclusão dos 

restantes.  

No que concerne à cessação superveniente dos requisitos, como decorre do nº 4 do 

referido artº 101º, a consequência prevista na lei é de redução do vínculo laboral a 

um único empregador, estabelecendo o legislador neste caso que o trabalhador fica 

vinculado ao empregador que representa os demais no cumprimento dos deveres 

e no exercício de direitos emergentes do contrato de trabalho, indicado como tal 

no contrato escrito celebrado.  

Neste caso, de cessação superveniente dos requisitos de admissibilidade do 

contrato, a responsabilidade solidária dos empregadores manter-se-á até essa 

cessação, pelo que todas as entidades empregadoras responderão pelos créditos 

vencidos até ao desaparecimento dos pressupostos.41  

 
40 No mesmo sentido, cfr., entre outros, o Ac. do TRP de 15-10-2007, no proc. 0711034, o Ac. do TRC 
de 20-04-2016, no proc. 1085/14.8TJCBR-D.C1, e mais recentemente o Ac. do TRE de 25-11-2021, no 
proc. 1702/19.3T8BJA.E1, disponíveis em www.dgsi.pt. 
41 Neste sentido CARVALHO (nota 30), p. 74.  
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Ora, apesar de tal figura jurídica ter surgido, conforme supra exposto, para 

fazer face ao fenómeno de concentração empresarial e visar essencialmente tutelar 

a garantia dos créditos laborais, clarificando e definindo a situação do trabalhador 

e evitando o recurso a fenómenos fraudulentos dos vários empregadores reais, a 

sua regulamentação rígida, exigindo a verificação cumulativa de vários requisitos, 

veio na prática restringir os termos de admissibilidade de tal negócio jurídico, para 

além de levantar alguns problemas e apresentar várias lacunas.   

Uma das lacunas que é apontada é a falta de regulamentação do modo de 

exercício do direito potestativo do trabalhador de opção por um dos empregadores 

em relação ao qual passa a estar unicamente vinculado, previsto no nº 5 do artº 101º, 

não estando também reguladas as consequências daí decorrentes.  

Efetivamente, não são consagrados na lei os requisitos formais para 

cumprimento deste direito potestativo de opção, bem como a quem deve ser 

comunicada a opção, se existem ou não limites temporais para o exercício de tal 

direito ou desde quando se produzem os efeitos de tal opção e quais são as 

consequências da falta de exercício de tal direito.  

Tal como Carolina Calçada 42 , entendemos que a comunicação em causa 

deverá respeitar a forma escrita por carta registada com aviso de receção, por 

analogia com o nº 2 do artº 292º do CT, referente à consequência do recurso ilícito 

à cedência ocasional de trabalhadores, contudo, por questões de certeza jurídica e 

ainda por analogia com o mesmo normativo que prevê a comunicação ao cedente 

e ao cessionário, entendemos que tal comunicação deve ser efetuada ao 

empregador escolhido, bem como ao empregador que representa todos os 

restantes e que deverá comunicar a opção aos demais, sendo que o momento 

temporal a partir da qual a escolha se inicia será a data da receção da comunicação 

por parte do empregador escolhido.  

Como refere Catarina Carvalho43, “A integração de parte destas lacunas pode 

ser coadjuvada pelo lugar paralelo da cedência ocasional (artº 292º), em que o 

 
42 CALÇADA, (nota 7), p. 42.  
43 Op. cit. (nota 30) p. 72.  
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legislador consagrou idêntico direito de opção”, embora entenda que a aplicação 

analógica referente aos requisitos formais seja do ponto de vista metodológico 

difícil de fundamentar, atento o princípio da liberdade de forma e a dificuldade da 

sua aplicação analógica, em face do disposto no artº 11º do CC, por se tratar de uma 

norma excecional. No entanto, cremos ser possível tal aplicação analógica, atenta 

a similitude das situações.  

A lei também é omissa quanto à posição jurídica do empregador do lado ativo, 

ou seja, qual dos empregadores tem o poder de direção e o poder disciplinar, sendo 

ainda apontada como lacuna de grande relevância a da falta de regulamentação das 

questões relativas à cessação do contrato de trabalho.44  

No que concerne ao poder de direção, considerando que apesar de haver uma 

pluralidade de empregadores existe apenas um vínculo laboral e que o contrato em 

causa origina uma permanente disponibilidade do trabalhador para prestar a sua 

atividade indistintamente aos vários empregadores, consoante as conveniências 

destes, que podem ser simultâneas ou sucessivas, entendemos que tal poder de 

direção pode ser exercido por qualquer um dos empregadores45.  

No que concerne ao poder disciplinar há que fazer distinção entre as várias 

sanções passíveis de aplicação. Na verdade, se as sanções disciplinares não 

contenderem com o exercício da atividade, como seja a repreensão ou a sanção 

pecuniária, as mesmas podem ser aplicadas por qualquer um dos empregadores, 

pois que podem ter a ver com um comportamento do trabalhador ocorrido em 

qualquer das empresas.   

Contudo, quanto às sanções disciplinares que afetem a prestação do trabalho 

devida também aos restantes empregadores, como a suspensão do trabalho com 

perda de retribuição ou antiguidade e o despedimento, para acautelar que tal 

 
44 Outras lacunas e problemas são referidos por RAMALHO, Maria do Rosário Palma, Tratado do 
Direito do Trabalho, Parte IV - Contratos e Regimes Especiais, Almedina, 2019, pp. 769-771, e 
CARVALHO (nota 30), pp. 80-83. 
45 CARVALHO (nota 30), p. 78, e RAMALHO (nota 2), p. 383.  



Concentração empresarial e contrato de trabalho com pluralidade de 

empregadores 

Isabel Cristina Mendes Oliveira Emídio 

 

 Online, outubro de 2022 | 27 

decisão tenha eficácia perante todos os empregadores, a mesma deve ser proferida 

por todos ou pelo representante de todos.46  

No que concerne aos efeitos da cessação do contrato que não estão 

expressamente regulados, terá de distinguir-se o motivo da cessação.   

No que concerne à revogação do contrato por mútuo acordo (artºs 349º e 350º 

do CT), como refere Ana Isabel Lambelho Costa 47, “A declaração de revogação do 

contrato deve poder ser feita por todos ou só por alguns dos empregadores”, sendo 

que para ser extinta a relação laboral com todos os empregadores, o acordo de 

revogação terá que ser celebrado com todos ou com o representante de todos os 

empregadores. E, no caso de revogação feita por apenas alguns dos empregadores, 

os outros têm de aceitar a manutenção do contrato, estando em causa uma 

modificação subjetiva que pode ter implicações, por exemplo, no aumento dos 

custos do trabalho para cada um dos outros empregadores, pelo que tal alteração 

contratual terá que ter o acordo de todos os visados.   

Quanto ao despedimento por iniciativa do empregador, por facto imputável 

ao trabalhador (artºs 351º a 358º do CT), estaremos perante «um comportamento 

culposo que, pela sua gravidade e consequências», torna «praticamente impossível 

a subsistência da relação de trabalho», conforme decorre da noção de justa causa 

prevista no nº 1 do artº 351º do CT, sendo que tal comportamento abala, 

consequente e inevitavelmente, a relação de confiança subjacente à relação de 

trabalho.  

Neste caso, como referem Paulo Ortigão de Oliveira e José Amorim Magalhães 

48, uma vez que “o regime de pluralidade de empregadores se insere no âmbito de 

uma relação de grupo empresarial e o trabalhador faz parte da respectiva 

organização, entendida como um todo, o eventual comportamento violador dos 

 
46 RAMALHO (nota 40), p. 771.  
47 COSTA (nota 4), p. 142.  
48 OLIVEIRA, Paulo Ortigão de, e MAGALHÃES, José Amorim, «Algumas Notas sobre o Contrato 
de Trabalho com Pluralidade de Empregadores», Revista Actualidad Jurídica Uria Menéndez, nº 15-
2006, pp. 86 a 90, 
(https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1618/documento/foro05.pdf?id=2128), acesso 
em Agosto de 2022.  

https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1618/documento/foro05.pdf?id=2128
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1618/documento/foro05.pdf?id=2128
https://www.uria.com/documentos/publicaciones/1618/documento/foro05.pdf?id=2128
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deveres laborais por parte deste afecta toda a estrutura em que assenta o respectivo 

contrato de trabalho. A perda de confiança em relação a um empregador repercute-

se necessariamente nos restantes, na medida em que a relação laboral estabelecida 

tem um escopo comum a todas as partes, não se podendo individualizar as relações 

entre cada um dos empregadores e o trabalhador.”  

Efetivamente, nestas situações “basta a infracção disciplinar ter sido cometida 

pelo trabalhador em relação a apenas uma das entidades patronais, para se 

considerar haver justa causa de despedimento em relação aos restantes 

empregadores.”49  

Quanto ao despedimento colectivo (artºs 359º a 366º-A do CT), ao 

despedimento por extinção do posto de trabalho (artºs 367º a 372º do CT) e ao 

despedimento por inadaptação (artºs 273º a 380º), trata-se de modalidades de 

cessação do contrato por causas objectivas, pelo que apenas poderá haver cessação 

do contrato de trabalho quando os requisitos legais se verificarem relativamente a 

todos os empregadores.5047  

No que diz respeito à cessação do contrato por iniciativa do trabalhador, 

como refere Ana Lambelho Costa51 também devemos distinguir entre a cessação 

por justa causa e a denúncia. No primeiro caso, isto é, na resolução do contrato por 

justa causa (artºs 394º a 399º do CT), consideramos também que o contrato cessa 

com a pluralidade de empregadores, uma vez invocada a justa causa, ainda que só 

relativamente a um deles, isto porque a consequência da invocação da justa causa 

é sempre a cessação imediata do contrato de trabalho. Quanto à denúncia (artºs 

400º a 402º do CT), a declaração de denúncia do contrato de trabalho deve ser 

dirigida ao empregador que, nos termos do n.º 2, al. c), do artigo 101.º do CT, 

representa os demais.  

 
49  FERNANDES, Katy Anes, «Da cessação do contrato de trabalho no âmbito dos Grupos de 
Empresas», p. 57,(http://hdl.handle.net/10400.22/8323), acesso em Agosto de 2022, sendo que este 
é também o entendimento de VASCONCELOS (nota 32), p. 299, CALÇADA (nota 7), p 68, e COSTA 
(nota 4), p. 141. 
50 COSTA (nota 4), p. 141. 
51 Op. cit. (nota 4), p. 141. 

http://hdl.handle.net/10400.22/8323
http://hdl.handle.net/10400.22/8323
http://hdl.handle.net/10400.22/8323
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Quanto à ilicitude do despedimento e respetivas consequências legais 

previstas nos artºs 389º a 391º, não se suscitam dúvidas quanto à aplicação da regra 

da solidariedade da responsabilidade da pluralidade dos empregadores no que 

concerne ao pagamento da indemnização e compensação, suscitando-se maiores 

dúvidas quanto à reintegração, contudo, como refere Maria do Rosário Ramalho52, 

o direito à reintegração pode ser exercido em qualquer das empresas envolvidas. 53  

O regime da pluralidade de empregadores coloca também problemas na 

aplicação das convenções coletivas, dado que pode ocorrer que às empresas que 

compõem o grupo ou que têm estruturas organizativas comuns sejam aplicáveis 

instrumentos de regulamentação coletiva diferentes e as regras previstas no CT 

para a concorrência de instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho não 

contemplam a situação de pluralidade de empregadores. Nestes casos, e na 

ausência de previsão legal expressa, as partes deverão escolher, por acordo, de entre 

os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis por força do 

princípio da filiação, aquele que deverá reger a relação laboral. No caso em que tal 

opção não seja feita e existam vários IRCT aplicáveis, deverão aplicar-se 

analogicamente as regras previstas no artº 482º que regulam os critérios de 

preferência a adotar em caso de conflito entre IRCT negociais ou entre portarias de 

extensão, como defende Catarina Carvalho.54.  

Assim, pese embora a legislação laboral tenha vindo a prever institutos que 

perante o fenómeno de concentração empresarial visam proteger os trabalhadores, 

o respetivo regime legal apresenta lacunas e levanta problemas de difícil solução, o 

que tem provocado a aplicação prática residual da figura jurídica do contrato de 

trabalho com pluralidade de empregadores, pelo que atenta a sua utilidade 

justifica-se que sejam efetuadas alterações legislativas, designadamente 

 
52 RAMALHO (nota 2), p. 609.  
53 FERNANDES, Katy (nota 45), p. 60.  
54 CARVALHO (nota 30), p. 82.  
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modificando a restrição da sua aplicação 55  e colmatando as lacunas jurídicas 

apresentadas.  

No entanto, no Livro Verde Sobre o Futuro do Trabalho 2021, apresentado em 

22 de Junho de 202156, pese embora se reconheça o fenómeno da globalização como 

“uma tendência de fundo em rápida aceleração, em várias dimensões”, bem como 

“a centralidade da tecnologia em todas as esferas dos mercados e da vida social, as 

novas configurações associadas ao poder económico e de relações internacionais, 

a par da integração económica com novas cadeias de produção e de valor, são uma 

realidade mais recente e também ela em permanente reconfiguração”, e se aponte 

as dificuldades para os trabalhadores em face da “criação de mercados e empresas 

globais, com o crescimento do outsourcing” e da digitalização da economia, que 

“tem vindo a contribuir para a intensificação da polarização do mercado de 

trabalho”, o certo é que nenhuma referência concreta ou proposta é apresentada 

quanto ao regime do contrato de trabalho com pluralidade de empregadores, 

centrando as preocupações na diminuição do emprego e nas novas formas de 

exercício do trabalho em face de tais fenómenos.  

  

IV- CONCLUSÕES  

Numa época de globalização da economia assiste-se a um fenómeno de 

concentração empresarial com fusões e incorporações de empresas e criação de 

grupos económicos ou grupos de empresas, assistindo-se a uma constante 

sobreposição dos interesses empresariais sobre os direitos humanos e mais 

concretamente sobre os direitos dos trabalhadores.  

 
55  Como defende SILVA, Diogo Rodrigues, «Proposta de alteração Legislativa: Contrato com 
pluralidade de empregadores. Alargamento do Âmbito de Aplicação Mediante alteração dos 
Requisitos Materiais», Transformações Recentes do Direito do Trabalho Ibérico, Livro Razão, 
Biblioteca RED, 2016, pp. 227- 235. 
56 
(http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/79392/livro_verde_do_trabalho_2021.pdf/8d6968
cbfee5-4f8f-b7de-1612d269fc9b), acesso em Agosto de 2022. 

http://www.gep.mtsss.gov.pt/documents/10182/79392/livro_verde_do_trabalho_2021.pdf/8d6968cb-fee5-4f8f-b7de-1612d269fc9b
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Tal fenómeno de concentração empresarial, com perda de autonomia das 

empresas integradas nesses grupos e com alterações significativas da gestão dos 

respetivos recursos humanos, tem incidência direta no direito laboral, mais 

concretamente nos direitos e deveres de empregadores e trabalhadores.  

No âmbito destas novas formas de organização societária e empresarial há 

maior maleabilidade e mobilidade dos trabalhadores, pelo que para acautelar os 

direitos destes é essencial que seja identificado o real empregador, que pode não 

se limitar a ser o empregador formal identificado no contrato de trabalho 

celebrado.  

O direito laboral não tem vindo a acompanhar tal fenómeno, pelo que em 

face da ausência legislativa, com vista a atenuar algumas das suas consequências, a 

doutrina e a jurisprudência têm recorrido à denominada desconsideração da 

personalidade jurídica de cada uma das sociedades envolvidas, no entanto, tal 

instituto não permite resolver a variedade de questões que se suscitam.  

O CT, na versão aprovada pela Lei nº 99/2003, de 27 de Agosto, veio prever, 

expressamente, pela primeira vez, a possibilidade de a posição jurídica do 

empregador poder ser ocupada não só por uma única entidade, mas por um 

conjunto de entidades, regulando o contrato de trabalho com pluralidade de 

empregadores.  

O regime legal do contrato de trabalho com pluralidade de empregadores 

exige vários requisitos, sendo a sua aplicação muito restritiva e apresentando 

muitas lacunas que levantam várias questões de ordem prática de difícil solução, 

pelo que atenta a sua utilidade justifica-se que sejam efetuadas alterações 

legislativas, designadamente modificando a restrição da sua aplicação e 

colmatando as lacunas jurídicas apresentadas.  

Pese embora o Livro Verde Sobre o Futuro do Trabalho 2021 reconheça os 

fenómenos de globalização e concentração empresarial, não se refere ao contrato 

com pluralidade de empregadores, pelo que sendo crescente na prática a existência 

de pluralidade de empregadores para um único trabalhador, impõe-se que o 
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legislador tenha em consideração este fenómeno e altere o seu regime, colmatando 

as lacunas que emergem do regime atual previsto no Código do Trabalho.  

  


