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Temas de investigação individual  

 

1. O princípio constitucional da segurança no emprego 

2. O Direito Internacional e o Direito da União Europeia e a protecção do trabalhador 

no despedimento 

3. Caducidade do contrato de trabalho a termo 

4. Insolvência e contratos de trabalho 

5. Caducidade do contrato de trabalho por limite de idade ou por reforma  

6. Outras situações de caducidade do contrato de trabalho 

7. A cessação do contrato de trabalho durante o período experimental 

8. A cessação do contrato por acordo das partes  

9. Despedimento por motivo imputável ao trabalhador: noção e concretizações da 

justa causa  

10. Condutas extra-laborais do trabalhador e justa causa de despedimento   

11. Processo disciplinar para despedimento 

12. Despedimento colectivo: fundamentos 

13. Despedimento colectivo: aspectos processuais 

14. Despedimento por extinção do posto de trabalho: fundamentos 

15. Despedimento por extinção do posto de trabalho: aspectos processuais  

16. Despedimento por inadaptação: fundamentos  

17. Despedimento por inadaptação: aspectos processuais 

18. Despedimento e categorias especiais de trabalhadores: despedimento e 

parentalidade; despedimento de representantes de trabalhadores 

19. A participação dos representantes colectivos nos processos de despedimento 

20. Problemas da indemnização compensatória por despedimento  

21. A ilicitude do despedimento por justa causa: fundamentos e consequências  

22. A ilicitude dos despedimentos por motivos objectivos 

23. Providências cautelares de suspensão do despedimento  

24. Impugnação do despedimento individual: a acção de impugnação da regularidade 

e licitude do despedimento  

25. Impugnação judicial do despedimento colectivo  

26. O direito de integração do trabalhador ilicitamente despedido e as situações de 

recusa da reintegração 

27. O despedimento irregular 

28. Indemnização por despedimento ilícito e salários de tramitação 

29. Resolução do contrato pelo trabalhador: situações de justa causa 

30. Resolução do contrato pelo trabalhador: aspectos processuais e indemnização   

31. Denúncia do contrato pelo trabalhador  

32. Abandono do trabalho  

33. Cessação do contrato de trabalho e créditos laborais 


