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Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º 414/XIV/1.ª

DENSIFICA O REGIME JURÍDICO APLICÁVEL À TRANSMISSÃO DE 

EMPRESA OU ESTABELECIMENTO CLARIFICANDO A SUA 

APLICAÇÃO NAS SITUAÇÕES DE FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE 

VIGILÂNCIA, ALIMENTAÇÃO OU LIMPEZA

(16.ª ALTERAÇÃO DO CÓDIGO DO TRABALHO)

Exposição de motivos

A Diretiva 77/187/CEE, de 14 de fevereiro de 1977, foi a primeira que versou, a 

nível europeu, sobre a matéria da proteção dos trabalhadores em casos de 

mudança de empresário, pretendendo incentivar a harmonização das disposições

legislativas nacionais relativas	 à	 manutenção dos direitos dos trabalhadores e 

impondo a cedentes e cessionários a obrigação de informar e consultar em tempo 

útil os seus representantes. 

Esta Diretiva foi posteriormente alterada e modificada substancialmente pela 

Diretiva 98/50/CE de 29 de junho de 1998, tendo em conta, nomeadamente, a 

evolução dos Estados-Membros no domínio da recuperação de empresas em 

situação económica difícil e a jurisprudência do Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias. Em março de 2001, surge a Diretiva 2001/23/CE do 

Conselho, relativa	 à	 aproximação	 das	 legislações	 dos	 Estados-Membros	

respeitantes	 à	 manutenção	 dos	 direitos	 dos	 trabalhadores	 em	 caso	 de	
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transferência de empresas ou de estabelecimentos ou de partes de empresas ou de 

estabelecimentos. 

Constatada a disparidade entre os regimes dos diferentes Estados-membros e as 

transformações ao nível das estruturas das empresas, visava-se adaptar as 

disposições de proteção dos trabalhadores, garantindo maior segurança e 

transparência jurídicas,	 face	 à	 jurisprudência	 do então Tribunal de Justiça das 

Comunidades Europeias. A Diretiva representou, por isso, um esforço para 

consolidar e consagrar os resultados duma longa e laboriosa construção 

jurisprudencial nesta matéria, com vista a assegurar uma mais densa proteção dos 

trabalhadores e a estabilidade do seu emprego.

Foi neste contexto que a legislação portuguesa passou a regular (nos artigos 285º a 

287º do Código do Trabalho) o conceito jurídico e os efeitos da transmissão de 

empresa ou estabelecimento, transpondo estas Diretivas para o ordenamento 

interno. É evidente, pois, que o objetivo foi, desde o início, a proteção dos direitos 

dos trabalhadores no momento em que o estabelecimento é adquirido por uma 

outra empresa ou em que há um novo concessionário, garantindo a manutenção 

dos postos de trabalho e os direitos associados, cabendo ainda à nova empresa a 

responsabilidade por eventuais dívidas existentes, pelo prazo de um ano.

Contudo, têm-se observado, nos últimos anos, práticas de utilização fraudulenta 

desta lei, designadamente defraudando os direitos dos trabalhadores e impedindo

a eficácia do princípio da estabilidade do emprego. A utilização deste mecanismo 

para “desembaraçar-se elegantemente e sem custos” dos trabalhadores mostra 

como tem sido possível, nas palavras do Juiz Conselheiro Júlio Gomes, “fazer das 

normas sobre transmissão de empresa ou de estabelecimento uma utilização que 

desvirtua por completo um dos seus escopos, a saber, a manutenção dos direitos 

dos trabalhadores na hipótese de transmissão” (CEJ, 2014, p.227).

Nessa sequência, em 2018, foram introduzidas alterações ao regime da 

transmissão de estabelecimento, que garante explicitamente que, nos casos em que 

a exploração de um determinado estabelecimento ou a prestação de um 

determinado serviço é transferida de uma empresa para outra, os trabalhadores 

não só mantêm os seus postos de trabalho como todos os direitos contratuais e 
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adquiridos, nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional, 

conteúdo funcional e benefícios sociais.

Multiplicam-se, contudo, os casos em que estes direitos estão a ser atropelados, 

nomeadamente em contratos feitos com serviços públicos. 

A título de exemplo de empresas que se têm recusado a cumprir o regime da 

transmissão de estabelecimento encontramos a PSG, a Comansegur, a Ronsegur e a

COPS, estando as empresas que venceram o concurso  a propor aos trabalhadores 

que cessassem o seu contrato com a empresa anterior, sem aviso prévio, pelo que 

sem o pagamento dos 60 dias de trabalho respetivos, e que assinassem um novo 

contrato com as novas empresas perdendo os seus direitos, designadamente a 

antiguidade e a efetividade do vínculo e, no caso da COPS, em situação de 

incumprimento do pagamento de salários.

Para dignificar o setor da segurança privada e garantir o cumprimento do regime 

jurídico da transmissão de estabelecimento o Grupo Parlamentar do Bloco de 

Esquerda apresentou o Projeto de Resolução n.º 191/XIV.

O projeto recomenda ao Governo a imposição de normas anti-abuso nos concursos 

públicos promovidos para contratação de empresas de segurança, limpeza e outros 

serviços, garantindo o cumprimento da legislação laboral e do regime jurídico da 

transmissão de estabelecimento e prevê que se:

 Concretize a regulamentação da formação especializada para a Autoridade 

para as Condições de Trabalho, nos termos da Lei 46/2019, de 07 de julho 

de 2019;

 Proceda à resolução dos contratos com as empresas incumpridoras, abrindo 

novos concursos;

 Inclua, nos avisos de abertura dos concursos públicos para a prestação 

deste tipo de serviços uma cláusula que refira explicitamente a obrigação 

de respeito por estas normas relativas à “transmissão de estabelecimento” 

e manutenção de todos os direitos contratuais e adquiridos, 
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nomeadamente retribuição, antiguidade, categoria profissional e conteúdo 

funcional e benefícios sociais adquiridos;

 Inclua, nos cadernos de encargos dos concursos, referência de preços 

mínimos, que garantam o respeito pelos direitos laborais e impeçam 

práticas de dumping.

O referido projeto foi aprovado na generalidade e corresponde à aspiração de que 

o regime de transmissão de estabelecimento possa ser cumprido e que seja 

travado o “dumping social” no setor.

Por outro lado, entende este Grupo parlamentar que a própria lei deve sublinhar 

que no âmbito do regime da transmissão de estabelecimento estão estes casos dos 

concursos para prestação de serviços de segurança ou limpeza ou alimentação, 

travando-se desse modo decisões jurisprudenciais que não correspondem ao 

objetivo de proteção dos trabalhadores pelo qual foi criado este instituto e que 

podem pôr em causa a manutenção dos vínculos e dos seus direitos.

Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os 

Deputados do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:

Artigo 1.º

Objeto

A presente lei procede à 16.ª alteração do Código do Trabalho, aprovado pela Lei 

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de 

setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de 

agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de 

agosto, 28/2015, de 14 de abril, 120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 1 de 

abril, 28/2016, de 23 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto, 14/2018, de 19 de 

março, 90/2019, de 4 de setembro e 93/2019, de 4 de setembro, alterando o

regime jurídico aplicável à transmissão de estabelecimento.
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Artigo 2.º

Alterações ao Código do Trabalho

Os artigos 285.º e 286.º-A do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 

12 de fevereiro, na sua versão atual, passam a ter a seguinte redação:

«Artigo 285.º

[…]

1 - […].

2 - […].

3 – O disposto no presente artigo é aplicável nomeadamente à adjudicação de 

fornecimento de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza, por 

concurso público ou por outro meio de seleção, no setor público e privado, e 

à sucessão dos respetivos contratos.

4 – [anterior n.º 3]

5 – [anterior n.º 4]

6 – [anterior n.º 5]

7 – [anterior n.º 6]

8 – [anterior n.º 7]

9 - [anterior n.º 8]

10 – [anterior n.º 9]

11 – [anterior n.º 10]

12 – [anterior n.º 11]

13 – [anterior n.º 12].»

Artigo 286.º-A

[…]

1 - O trabalhador pode exercer o direito de oposição à transmissão da posição do 

empregador no seu contrato de trabalho em caso de transmissão, cessão ou 

reversão de empresa ou estabelecimento, ou de parte de empresa ou 
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estabelecimento que constitua uma unidade económica, nos termos dos n.os 1, 2 

ou 3 do artigo 285.º, quando aquela possa causar-lhe prejuízo sério, 

nomeadamente por manifesta falta de solvabilidade ou situação financeira difícil 

do adquirente ou, ainda, se a política de organização do trabalho deste não lhe 

merecer confiança. 

2 - A oposição do trabalhador prevista no número anterior obsta à transmissão da 

posição do empregador no seu contrato de trabalho, nos termos dos n.os 1, 2, ou 3

do artigo 285.º, mantendo-se o vínculo ao transmitente. 

3 – (…).

4 - (…).»

Artigo 3.º

Entrada em vigor

O presente diploma entra em vigor no prazo de 5 dias após a sua publicação.

Assembleia da República, 29 de maio de 2020

As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,

José Soeiro; Isabel Pires; Pedro Filipe Soares; Mariana Mortágua; Jorge Costa; 

Alexandra Vieira; Beatriz Dias; Fabíola Cardoso; Joana Mortágua; João Vasconcelos;

José Manuel Pureza; José Maria Cardoso; Luís Monteiro; Maria Manuel Rola; 

Moisés Ferreira; Nelson Peralta; Ricardo Vicente; Sandra Cunha; Catarina Martins


