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Parecer:      Despacho: 
 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 

FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular? 

 

Informação n.º 825   Proc. 7.2.14     Data   05/12/2017 

 

 

Assunto:  Possibilidade de trabalhador de empresa pública se candidatar a uma oferta 

por mobilidade 

  

  Relativamente ao assunto em epígrafe, respeitante a trabalhador de empresa 

pública que refere não ser “funcionário público”, levando-nos a presumir que não possui, a 

qualquer título, vínculo de emprego público, somos de informar, concluindo o seguinte: 

1. A mobilidade, quer nas modalidades de intercarreiras ou intercategorias, como 

na categoria, a que se referem os artigos 92.º a 100.º do anexo da Lei n.º 

35/2014, de 20/06, com a última alteração introduzida pela Lei n.º 73/2017, de 

X  X  
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16/08, não se aplica aos casos de trabalhadores de empresas públicas, os 

quais não configuram, por regra, trabalhadores no regime de trabalho em 

funções públicas, não sendo, assim, possível, aplicar-se, no caso da 

consulta, o regime da mobilidade. 

2.  Face à resposta constante do ponto anterior desta informação, fica prejudicada 

a resposta à segunda questão colocada, dependente da primeira. 

3. Complementarmente, informa-se que aos trabalhadores de entidades 

estranhas aos serviços da Administração Pública, direta e indireta, aplica-se, 

quando necessário e assim acordado entre entidades empregadoras e aceite 

pelo trabalhador, o regime de cedência de interesse público, pelo qual um 

trabalhador, sem vínculo de emprego público, exerce, a título transitório, 

funções num serviço abrangido pela Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, constante do anexo à citada Lei n.º 35/2014, como prevê o art.º 243.º 

da dita lei. Tal regime, nessa situação, tem o limite de duração de um ano, 

podendo prorrogar-se, excecionalmente, nos termos em que tal seja legalmente 

previsto, como tem vindo a suceder, através das sucessivas Leis do Orçamento 

do Estado. Findo o prazo limite (inicial ou prorrogado) da cedência de interesse 

público, o trabalhador regressa à entidade empregadora de origem.  

4. A finalizar, frisa-se que a figura jurídica de cedência de interesse público 

não se confunde com a mobilidade, sendo que a esta, com os 

pressupostos da presente consulta, o trabalhador em causa não se pode 

candidatar. 

   

  À consideração superior. 
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