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TÍTULO IV  
Conteúdo do vínculo de emprego público  

CAPÍTULO I  
Direitos, deveres e garantias do trabalhador e do empregador público  

SECÇÃO I  
Disposições gerais 

Artigo 70.º  
Deveres gerais do empregador público e do trabalhador 

  

1 - O empregador público e o trabalhador, no cumprimento das respetivas 
obrigações, assim como no exercício dos correspondentes direitos, devem 
agir de boa-fé.  
2 - O empregador público e o trabalhador devem colaborar na obtenção da 
qualidade do serviço e da produtividade, bem como na promoção humana, 
profissional e social do trabalhador. 

    
 

Artigo 72.º  
Garantias do trabalhador 

1 - É proibido ao empregador público:  
a) Opor-se, por qualquer forma, a que o trabalhador exerça os seus direitos, 
bem como aplicar-lhe sanções disciplinares ou tratá-lo desfavoravelmente por 
causa desse exercício;  
b) Obstar, injustificadamente, à prestação efetiva do trabalho;  
c) Exercer pressão sobre o trabalhador para que influencie desfavoravelmente 
nas condições de trabalho próprias ou dos colegas;  
d) Diminuir a remuneração, salvo nos casos previstos na lei;  
e) Baixar a categoria do trabalhador, salvo nos casos previstos na lei;  
f) Sujeitar o trabalhador a mobilidade, salvo nos casos previstos na lei;  
g) Ceder trabalhadores do mapa de pessoal próprio para utilização de 
terceiros que sobre esses trabalhadores exerçam os poderes de autoridade e 
direção próprios do empregador público ou por pessoa por ela indicada, salvo 
nos casos especialmente previstos;  
h) Obrigar o trabalhador a adquirir bens ou a utilizar serviços fornecidos pelo 
empregador público ou por pessoa por ele indicada;  
i) Explorar, com fins lucrativos, quaisquer cantinas, refeitórios, economatos ou 
outros estabelecimentos diretamente relacionados com o trabalho, para 
fornecimento de bens ou prestação de serviços aos trabalhadores;  
j) Fazer cessar o vínculo e readmitir o trabalhador, mesmo com o seu acordo, 
havendo o propósito de o prejudicar em direitos ou garantias decorrentes da 
antiguidade.  
2 - Os trabalhadores têm o direito de frequentar ações de formação e 
aperfeiçoamento para o seu desenvolvimento profissional, incluindo as 
necessárias à renovação dos títulos profissionais obrigatórios para o 
desempenho das funções integradas no conteúdo funcional das respetivas 
carreiras.  
3 - Consideram-se incluídos no disposto do número anterior:  
a) O reembolso das despesas com formação obrigatória sempre que esta não 
seja diretamente assegurada pelo empregador público;  
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b) Os encargos com a obtenção do título habilitante, quando posterior à 
constituição da relação jurídica de emprego público e suceda por causa ou no 
interesse da mesma. 

  Contém as alterações dos seguintes 
diplomas: 
   - Lei n.º 82/2019, de 02 de Setembro 

  Consultar versões anteriores deste 
artigo: 
   -1ª versão: Lei n.º 35/2014, de 20 
de Junho 

  

 

Artigo 73.º  
Deveres do trabalhador 

1 - O trabalhador está sujeito aos deveres previstos na presente lei, noutros 
diplomas legais e regulamentos e no instrumento de regulamentação coletiva 
de trabalho que lhe seja aplicável.  
2 - São deveres gerais dos trabalhadores:  
a) O dever de prossecução do interesse público;  
b) O dever de isenção;  
c) O dever de imparcialidade;  
d) O dever de informação;  
e) O dever de zelo;  
f) O dever de obediência;  
g) O dever de lealdade;  
h) O dever de correção;  
i) O dever de assiduidade;  
j) O dever de pontualidade.  
3 - O dever de prossecução do interesse público consiste na sua defesa, no 
respeito pela Constituição, pelas leis e pelos direitos e interesses legalmente 
protegidos dos cidadãos.  
4 - O dever de isenção consiste em não retirar vantagens, diretas ou indiretas, 
pecuniárias ou outras, para si ou para terceiro, das funções que exerce.  
5 - O dever de imparcialidade consiste em desempenhar as funções com 
equidistância relativamente aos interesses com que seja confrontado, sem 
discriminar positiva ou negativamente qualquer deles, na perspetiva do 
respeito pela igualdade dos cidadãos.  
6 - O dever de informação consiste em prestar ao cidadão, nos termos legais, 
a informação que seja solicitada, com ressalva daquela que, naqueles termos, 
não deva ser divulgada.  
7 - O dever de zelo consiste em conhecer e aplicar as normas legais e 
regulamentares e as ordens e instruções dos superiores hierárquicos, bem 
como exercer as funções de acordo com os objetivos que tenham sido fixados 
e utilizando as competências que tenham sido consideradas adequadas.  
8 - O dever de obediência consiste em acatar e cumprir as ordens dos 
legítimos superiores hierárquicos, dadas em objeto de serviço e com a forma 
legal.  
9 - O dever de lealdade consiste em desempenhar as funções com 
subordinação aos objetivos do órgão ou serviço.  
10 - O dever de correção consiste em tratar com respeito os utentes dos 
órgãos ou serviços e os restantes trabalhadores e superiores hierárquicos.  
11 - Os deveres de assiduidade e de pontualidade consistem em comparecer 
ao serviço regular e continuamente e nas horas que estejam designadas.  
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12 - O trabalhador tem o dever de frequentar ações de formação e 
aperfeiçoamento profissional na atividade em que exerce funções, das quais 
apenas pode ser dispensado por motivo atendível.  
13 - Na situação de requalificação, o trabalhador deve observar os deveres 
especiais inerentes a essa situação. 

    
 


