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Outros docentes e respetivas cargas letivas na unidade curricular 

Sem outros docentes 

 

Objetivos de aprendizagem (conhecimentos, aptidões e competências a desenvolver pelos 

estudantes) 

Aprofundar a temática do instituto da cessação do contrato de trabalho, nos seus diferentes pontos, 

conferindo um conhecimento teórico-prático dos principais problemas e vias de solução, tendo presente 

as principais orientações doutrinárias e jurisprudenciais. 

 

Conteúdos programáticos (principais pontos de análise) 

Cessação do contrato de trabalho: a) caducidade; b) revogação; c) despedimento por facto 

imputável ao trabalhador; d) despedimento colectivo; e) despedimento por extinção de posto de 

trabalho; f) despedimento por inadaptação; g) resolução pelo trabalhador; h) denúncia pelo trabalhador 

i) denúncia pelo empregador. 

 

 

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

Os conteúdos programáticos pretendem identificar os problemas específicos existentes na cessação do 

contrato de trabalho, bem como as particularidades de solução. 

 

Metodologias de ensino (avaliação incluída) 
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As aulas teórico-práticas são complementadas com apresentação de trabalhos (orais e escritos) dos 

discentes sobre temas relativos à cessação do contrato de trabalho. 

Os trabalhos devem identificar os principais problemas existentes na matéria escolhida e apresentar 

propostas de solução, tendo sempre presente a doutrina e a jurisprudência. 

 

Demonstração da coerência das metodologias de ensino com os objetivos de aprendizagem da 

unidade curricular 

A abordagem teórico-prática pretende transmitir o quadro geral da cessação do contrato de trabalho, 

visando conferir aos discentes capacidade para identificar e resolver os problemas quotidianamente 

suscitados, argumentando com diferentes perspectivas. 

 

 

BIBLIOGRAFIA PORTUGUESA ESSENCIAL* 

 

MARTINEZ, Pedro Romano - Direito do Trabalho, 10.ª edição, Almedina, Coimbra, 2022, texto que 

contém, com amplas indicações, a identificação das principais obras portuguesas e estrangeiras; 

- Da Cessação do Contrato, 4.ª edição, Almedina, Coimbra, 2015; 

SILVA, L. Gonçalves; LEITÃO, Sara – Direito Constitucional do Trabalho Comparado, «Manuais da 

Clássica», AAFDL/Imprensa FDUL, 2021. 

 

* Serão indicadas nas aulas outras fontes (nacionais e estrangeiras), nomeadamente artigos 

publicados em revistas, a propósito dos diversos pontos da matéria. 

 


