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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado Profissionalizante 

 
Unidade curricular 
Direito do Trabalho III – Turma C 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
 Guilherme Dray – 2 horas/semanais 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
Sem outros docentes 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Aprofundar o conhecimento do Direito do Trabalho, afirmar a sua autonomia dogmática e compreender os princípios 
específicos deste ramo do Direito, procurando compreendê-lo à luz da evolução social e económica e acima de tudo 
perspetivar o seu futuro. Visa-se analisar e atribuir um conteúdo atualista ao princípio da proteção do trabalhador, 
nomeadamente o papel que este pode assumir em sede de políticas de corporate govenance, analisando ainda os 
fenómenos mais recentes de flexibilização e desregulamentação do Direito do Trabalho. 
 
Conteúdos programáticos 
1. A tutela do contraente mais débil e os valores gerais do Sistema. 2. Os elementos normativos do Sistema: princípios e 
regras jurídicas. 3. Os valores específicos do Direito do Trabalho: igualdade, liberdade e dignidade. 4. Os princípios 
específicos do Direito do Trabalho: o princípio da proteção do trabalhador e o da salvaguarda dos interesses de gestão 
do empregador. 4. As aplicações práticas do princípio da proteção do trabalhador. 4.1. Nível interpretativo-aplicativo. 
4.2. Formação do contrato de trabalho. 4.3. Execução do contrato de trabalho. 4.4. Cessação do contrato de trabalho. 
4.5. Elemento de conformação legislativa. 5. O regime da igualdade e o dos direitos de personalidade, em especial. 6. 
Direito do Trabalho enquanto direito de cidadania. 
 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 
Os conteúdos programáticos pretendem facultar uma compreensão do papel que o Direito do Trabalho deve 
desempenhar, hoje e no futuro. Para o efeito, torna-se indispensável analisar os princípios específicos do Direito do 
Trabalho e os valores que o caracterizam, bem como aprofundar algumas temáticas mais atuais e viradas para o 
futuro, como a igualdade (equal employment opportunity), o respeito pela privacidade ou o tratamento de dados 
pessoais do trabalhador (protection of the worker´s privacy). 
 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Serão ministradas aulas teórico-práticas, complementadas com a apresentação de trabalhos por parte dos alunos. Será 
dada preferência à análise jurisprudencial e à análise de direito comparado, quer de alguns países europeus (v.g. de 
países mediterrânicos, como Espanha, Itália e França), quer de países da common law (v.g. EUA). No final, realizar-se-á 
um teste final escrito. 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da unidade curricular 
O recurso a aulas teórico-práticas e acima de tudo à apresentação de temas e trabalhos por parte dos alunos permite 
uma abordagem simultaneamente teórica e pragmática dos temas estudados, garantindo um conhecimento 
abrangente e virado para o futuro do Direito do Trabalho. 
 
Bibliografia principal 
AMADO, João Leal - Contrato de Trabalho, 4.ª edição, Coimbra Editora, 2014. 
DRAY, Guilherme - O Princípio da Proteção do Trabalhador, Almedina, Coimbra, 2015. 
- “Justa causa e esfera privada.” In Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, II, de PEDRO ROMANO MARTINEZ, pp. 

35-91. Coimbra: Almedina, 2001. 
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—. O Princípio da Igualdade no Direito do Trabalho — sua aplicabilidade no domínio específico da formação de contratos 
individuais de trabalho. Coimbra: Almedina, 1999. 

GOMES, Júlio Vieira - Direito do Trabalho, I,. Coimbra Editora, 2007. 
FERNANDES, Monteiro - Direito do Trabalho, 17.ª edição, Almedina, Coimbra, 2014. 
LEITÃO, Luís Menezes - Direito do Trabalho, 4.ª edição, Almedina, 2014. 
MARTINEZ, Pedro Romano - Direito do Trabalho, 7.ª edição, Almedina, 2015. 
MARTINEZ, Pedro Romano / MONTEIRO, Luís Miguel / Vasconcelos, Joana / BRITO, Pedro Madeira de / DRAY, 
Guilherme / SILVA, Luís Gonçalves da - Código do Trabalho Anotado, 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2013 
RAMALHO, Maria do Rosário, Tratado de Direito do Trabalho I, Dogmática Geral, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012; 
- Tratado de Direito do Trabalho II - Situações Laborais Individuais, 4.ª edição, 2012. 
- Direito Social da União Europeia - Almedina, Coimbra, 2009. 
- XAVIER, Bernardo Lobo – Manual de Direito do Trabalho, Verbo, 2011. 
- AAVV – The Idea of Labour Law, Edited by Guy Davidov & Brian Langille, Oxford University Press, 2013. 
 
NOTA: este mapa é preenchido tantas vezes quantas as necessárias para descrever as diferentes unidades curriculares. 
 

 
Curricular unit sheet  

 
Professional Master Course 

 
Curricular unit 
Labour Law - III 
 
Responsible Academic staff and respective workload in the curricular unit (enter full name) 
Guilherme Dray – 2 hours/week 
 
Other academic staff and respective workloads in the curricular unit   
None  
 
Learning outcomes of the curricular unit  
The learning objectives are as follows: deepen the knowledge of Labor Law, asserting its autonomy and dogmatic 
understanding of the specific principles of this branch of law, seeking to understand it in the context of social and 
economic change and envision its future. The aim is to analyze and assign a modern content to the worker´s protection 
principle, in particular the role it can take in corporate governance policies and investigates the latest phenomena of 
flexibility and deregulation of labor law. 
 
Syllabus 
1. The protection of the weaker contracting party and the general values of the Legal System. 2. The normative 
elements of the System: principles and legal rules. 3. The specific values of Labor Law: equality, freedom and dignity. 4. 
The specific principles of Labor Law: the worker´s protection principle and the protection of the employer's 
management interests. 4. The practical applications of the worker´s protections principle. 4.1. The interpretive - 
application level. 4.2. Formation of Employment Contract. 4.3. Implementing the Employment Contract. 4.4. 
Termination of Employment Contract. 4.5. Limits to Employment´s legislation. 5. The regime of equal employment 
opportunity and the worker´s right to privacy. 6. Labor Law as a right of citizenship. 
 
 
 Demonstration of the syllabus coherence with the curricular unit’s objectives. 
The syllabus intended to provide an understanding of the role that Labor Law should play today and in the future. To 
this end, it is essential to analyze the specific principles of Labor Law and its values and examine some more current 
issues, such as equality (equal employment opportunity), worker´s right to privacy or the protection of worker´s 
personal data. 
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Teaching methodologies (including evaluation) 
Theoretical lectures will be complemented with the presentation of works by students. Preference will be given to the 
jurisprudential analysis and comparative law analysis, based on some European countries (eg Mediterranean 
countries, such as Spain, Italy and France) or in common law countries (eg USA). In the end, will be held a final written 
examination. 
 
Demonstration of the coherence between the teaching methodologies and the learning outcomes 
The use of practical classes and above all to the presentation of themes and works by students allows both theoretical 
and pragmatic approach of the studied subjects, ensuring a comprehensive knowledge to face the future of Labor Law . 
 
Main Bibliography 
AMADO, João Leal - Contrato de Trabalho, 4.ª edição, Coimbra Editora, 2014. 
DRAY, Guilherme - O Princípio da Proteção do Trabalhador, Almedina, Coimbra, 2015. 
- “Justa causa e esfera privada.” In Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, II, de PEDRO ROMANO MARTINEZ, pp. 

35-91. Coimbra: Almedina, 2001. 
—. O Princípio da Igualdade no Direito do Trabalho — sua aplicabilidade no domínio específico da formação de contratos 

individuais de trabalho. Coimbra: Almedina, 1999. 
GOMES, Júlio Vieira - Direito do Trabalho, I,. Coimbra Editora, 2007. 
FERNANDES, Monteiro - Direito do Trabalho, 17.ª edição, Almedina, Coimbra, 2014. 
LEITÃO, Luís Menezes - Direito do Trabalho, 4.ª edição, Almedina, 2014. 
MARTINEZ, Pedro Romano - Direito do Trabalho, 7.ª edição, Almedina, 2015. 
MARTINEZ, Pedro Romano / MONTEIRO, Luís Miguel / Vasconcelos, Joana / BRITO, Pedro Madeira de / DRAY, 
Guilherme / SILVA, Luís Gonçalves da - Código do Trabalho Anotado, 9.ª edição, Almedina, Coimbra, 2013 
RAMALHO, Maria do Rosário, Tratado de Direito do Trabalho I, Dogmática Geral, 3.ª edição, Almedina, Coimbra, 2012; 
- Tratado de Direito do Trabalho II - Situações Laborais Individuais, 4.ª edição, 2012. 
- Direito Social da União Europeia - Almedina, Coimbra, 2009. 
- XAVIER, Bernardo Lobo – Manual de Direito do Trabalho, Verbo, 2011. 
- AAVV – The Idea of Labour Law, Edited by Guy Davidov & Brian Langille, Oxford University Press, 2013. 
 
NOTE: this map can be filled in as many times as necessary to describe the different curricular units. 
 


