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Ficha de unidade curricular  

 
Curso de Mestrado em Direito e Prática Jurídica 

 
Unidade curricular 
Direito Processual do Trabalho II 
 
Docente responsável e respetiva carga letiva na unidade curricular (preencher o nome completo) 
Pedro Madeira de Brito – 2 horas semanais (2 horas de aulas teóricas e práticas) 
 
Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 
N/A 
 
Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos estudantes) 
Conhecer o direito processual do trabalho com vista à aquisição de competências de aplicação crítica de normas numa 
perspetiva prática 
 
Conteúdos programáticos 

§1. Marcha do Processo Declarativo 

6.1. O processo declarativo comum 

6.1.2. Os articulados 

6.1.3 Gestão processual 

6.1.4. Audiência final e Sentença 

6.2. Ação de impugnação da regularidade e licitude do despedimento 

6.3. Processos emergentes de acidentes de trabalho e doença profissional 

6.4. Ação de impugnação do despedimento coletivo; 

6.5. Ação especial de reconhecimento da existência de contrato de trabalho 

6.6. Contencioso de instituições de previdência, associações sindicais, associações de 

empregadores e comissões de trabalhadores 

6.7. Ação de anulação e interpretação de cláusulas de convenções coletivas 

6.8. Impugnação da confidencialidade de informações ou da recusa da sua prestação ou da 

realização de consultas 
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6.9. Tutela da personalidade do trabalhador 

6.10. Igualdade e não discriminação em função do sexo 

§2. Especificidades da execução e dos recursos em processo do trabalho 

§3. Outros procedimentos no sistema processual laboral 

8.1 Processo de conciliação, mediação e arbitragem nos conflitos coletivos de trabalho e 

arbitragem sobre os serviços mínimos. 

8.2 Processo de impugnação de contraordenação laboral e da segurança social 

 

 
Demonstração da coerência dos conteúdos programáticos com os objetivos da unidade curricular 

Os conteúdos visam abranger as principais questões do Direito Processual do Trabalho, fornecendo os quadros dentro do 

qual se procede à aplicação deste ramo de direito. Procura-se com o programa fornecer os instrumentos necessários à 

compreensão das alterações ao Código do Processo do Trabalho entraram em vigor em 2019. 
 

 
Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
Com exceção das duas primeiras aulas reservadas ao enquadramento teórico da disciplina pelo docente responsável, as aulas 

são organizadas em 4 partes:  

a) apresentação de enquadramento do tema pelo docente (15m);  

b) apresentação de um tema pelo aluno ou alunos previamente designados de acordo com a programação previamente prevista 

(30m),  

c) discussão de casos jurisprudenciais recolhidos sobre o tema da aula pelos alunos de acordo com critérios de relevância 

indicados que inclui uma apresentação sumária com identificação do problema processual controvertido (45m) 

Os alunos que apresentaram oralmente o tema com incidência em jurisprudência e 15 dias após a apresentação do tema devem 

entregar um trabalho escrito que corresponde à apresentação que fizeram e à recolha de elementos da aula.  

A ponderação dos elementos de avaliação é assim feita de acordo com a seguinte ponderação: 

(i) exposição oral 15%; 

(ii) trabalho escrito 20%; 

(iii) participação nas aulas 15%.  

(iv) prova escrita final 50% 
 
Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 
unidade curricular 
A metodologia adotada permite desenvolver o espírito crítico e a perceção dos principais problemas suscitados pela aplicação 

dos regimes legais no âmbito das matérias do programa. 
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