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12H30 Pausa Almoço (1Hora)

CREDENCIAÇÃO

10H00 ÀS 10H30
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A Reforma da 
Legislação Laboral 

2019

Reforço da proteção na parentalidade

 De acordo com a Lei laboral portuguesa, a maternidade e paternidade constituem valores sociais
iminentes

 A proteção na parentalidade concretiza-se, no nosso ordenamento jurídico, por duas vias:

a) Mediante a atribuição de um conjunto direitos aos progenitores / candidatos à adoção (direitos estes
plasmados nos arts. 33º a 65º do C.T.)

b) Através da proteção social conferida pelo Estado (que se traduz na atribuição de variados subsídios e
apoios por parte da Segurança Social)

 Lei nº 90/2019 de 4 de setembro: veio implementar medidas de reforço da proteção da parentalidade
(procedeu, nomeadamente, à alteração do Código do Trabalho e da Lei nº 91/2009, de 9 de abril, que
prevê o regime jurídico da proteção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no
subsistema de solidariedade)
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Reforço da proteção na parentalidade

Síntese das principais alterações introduzidas pela Lei:

- Clarificação de conceitos

- Alargamento da licença parental, nos casos de internamento hospitalar da criança e nos casos de 
parto ocorrido até às 33 semanas (nascimentos prematuros)

- Revisão do regime da licença parental exclusiva do pai

- Alargamento da licença por adoção

- Criação de novas licenças

- Criação de novas dispensas

- Introdução de novas regras quanto à denuncia do contrato em período experimental 

- Introdução de novas regras no caso de renovação do contrato a termo de trabalhador em gozo de 
licença parental

- Consagração de novos subsídios

- Reforço dos montantes de subsídios já contemplados na Lei

Reforço da proteção na parentalidade

A clarificação de conceitos operou nas seguintes matérias:

 Titularidade dos direitos consagrados na Lei (nomeadamente para efeitos de procriação medicamente 
assistida)

 Adoção por casais do mesmo sexo e extensão dos direitos atribuídos aos progenitores

 Proibição de discriminação

Licença parental inicial (art. 40º C.T.):

 Prevê-se um acréscimo em caso de internamento hospitalar da criança, imediatamente após o
período recomendado de internamento pós-parto, devido à necessidade desta obter cuidados
médicos – neste caso o período de internamento é acrescido à licença parental inicial até ao máximo
de 30 dias

 Nas situações em que o parto ocorra até às 33 semanas, a licença parental inicial é acrescida de todo o 
período de internamento

 Nestes casos o trabalhador aufere subsídio parental = 100% da remuneração de referência.
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Reforço da proteção na parentalidade

Licença parental exclusiva do pai (art. 43º do C.T.)

 Licença obrigatória aumenta para 20 dias úteis, seguidos ou interpolados nas seis semanas seguintes 
ao nascimento da criança, 5 dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este

 Licença facultativa do pai é reduzida para 5 dias úteis, seguidos ou interpolados, desde que gozados 
em simultâneo com a licença parental inicial da mãe 

Licença por adoção (art. 44º do C.T.

 Os candidatos a adotantes podem beneficiar de mais 30 dias de licença no caso de partilha (ou seja, a 
licença por adoção também pode ir até aos 180 dias, desde que um dos candidatos goze em exclusivo, 
um período de 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias consecutivos)

Reforço da proteção na parentalidade

Licença para deslocação a unidade hospitalar fora da ilha de residência para a realização do parto

 Para fazer face a situações de indisponibilidade de recursos técnicos e humanos para a realização do
parto

 Mediante prescrição médica

 Com a duração necessária e adequada para realizar a deslocação e o parto

 A trabalhadora deve comunicar ao empregador os factos que a determinam com 10 dias de
antecedência ou logo que possível nos casos de urgência

 É preciso apresentar atestado médico, de onde conste a duração previsível da licença

 Não determina a perda de qualquer direito (salvo quanto à retribuição) e considera-se como
prestação efetiva de trabalho

 Suspende as férias, não prejudica o tempo decorrido de estágio ou ação ou curso de formação e ada a
prestação de prova para progressão na carreira
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Reforço da proteção na parentalidade

Licença para assistência a filho com doença oncológica (art. 63º do C.T.)

 Alargamento do regime previsto no art. 63º do C.T., que passa a abranger, além dos filhos com
deficiência e doença crónica, os filhos com doença oncológica

 Licença até 6 meses, prorrogável até 4 anos

 Nas situações em que a necessidade do prolongamento seja confirmada por atestado médico, a
licença pode ir até 6 anos (não só para as situações de doença oncológica, como também para os
casos de deficiência ou doença crónica).

 Tratando-se de filho com mais de 12 anos e idade, a necessidade de assistência tem de ser sempre
confirmada por atestado médico.

 Só pode ser exercida por um dos progenitores

 Suspende os direitos, deveres e garantias das partes, mas não prejudica os benefícios complementares 
de assistência médica e medicamentosa

Reforço da proteção na parentalidade

Dispensa de prestação de trabalho por parte da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo
da proteção da sua saúde, e respetivo acompanhante, nas deslocações interilhas das regiões
autónomas

 Permite a dispensa ao trabalho para o acompanhamento da mulher grávida, que esteja numa das ilhas
das regiões autónomas onde não exista unidade hospitalar

 Regime aplicável ao trabalhador cônjuge, ao trabalhador que viva em união de facto ou economia
comum, ao trabalhador que seja parente ou afim na linha reta (pais, sogros, avós) ou no 2º grau da
linha colateral (irmãos)

 Constitui uma falta justificada, que determina a perda de retribuição, quando exceda 30 dias por ano
(arts. 249º, nº 2, f) e 255º, nº 2, do Código do Trabalho)

 Atenção às regras previstas no art. 252º - A do C.T. (aditado)

 O empregador pode exigir prova do carácter imprescindível do acompanhamento, da duração da
deslocação e de declaração médica

 Esta ausência não determina a perda de quaisquer direitos, salvo quanto à retribuição, e é
considerada como prestação efetiva de trabalho
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Reforço da proteção na parentalidade

Dispensa para consulta de procriação medicamente assistida (arts. 46º- A)

 3 dispensas do trabalho para consultas no âmbito de cada ciclo de tratamentos de procriação
medicamente assistida (PMA)

 Para justificação desta ausência, o empregador pode exigir ao trabalhador prova desta situação e da
realização da consulta

 Não determina a perda de quaisquer direitos, salvo quanto a retribuição, e é considerada como
prestação efetiva de trabalho.

Período experimental (art. 114º, nºs 5 e 6 do C.T.)

 O empregador passa a ter de comunicar à CITE, a denuncia em período experimental de contrato
celebrado com trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou trabalhador em gozo de licença parental

 A comunicação deve ser feita no prazo de 5 dias úteis a contar da data da denúncia

 A omissão desta comunicação consubstancia uma contraordenação grave

Reforço da proteção na parentalidade

Contrato a termo (art. 144º, nº 3 do C.T.)

 O empregador tinha de comunicar à CITE o motivo da não renovação de contrato a termo de
trabalhadora puérpera ou lactante. Desde a entrada em vigor da Lei nº 90/2019, passa a ter de o fazer
também quando estejam em causa trabalhadores em gozo de licença parental (em qualquer uma das
modalidades)

 O não cumprimento desta obrigação constitui uma contraordenação grave

Novos subsídios

 Subsídio por necessidade de deslocação a unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência da
trabalhadora grávida, para a realização do parto (100% da remuneração de referência)

 Subsídio para assistência a filho com doença oncológica (65% da remuneração de referência, com
limite máximo mensal 2 x o IAS

 Subsídio específico por internamento hospitalar de recém-nascido (100% da remuneração de
referência)
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Reforço da proteção na parentalidade

Reforço de subsídios

 Subsídio por riscos específicos - foi aumentado de 65% par 100% da remuneração de referência.

 Subsídio para assistência a filho, referente à licença prevista no art. 52º do C.T. (a que é concedida,
depois de esgotada a licença parental complementar e tem um limite de 2 anos) - também foi
aumentado de 65% para 100%.

Entrada em vigor e produção de efeitos 

 A lei que vem reforçar a proteção na parentalidade (90/2019) produz efeitos em dois momentos 

distintos. 

 Nos 30 dias após a sua publicação (e que como tal já se encontram em vigor):

- As alterações aos artigos 44º, 46º, 53º, 114º, 144º, 249º e 255º do Código do Trabalho

- O aditamento dos artigos 33º-A e 252º-A ao Código do Trabalho

- As alterações previstas no artigo 5º do Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril

- O aditamento do artigo 84.º-A ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril
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Entrada em vigor e produção de efeitos 

 Com o Orçamento do Estado posterior à sua publicação, entram em vigor:

- As alterações aos artigos 35.º, 40.º, 42.º, 43.º, 53.º, 65.º e 94.º do Código do Trabalho

- O aditamento do artigo 37.º -A ao Código do Trabalho

- As alterações ao Decreto -Lei n.º 91/2009, de 9 de abril

- O aditamento dos artigos 9.º -A e 71.º -A ao Decreto -Lei n.º 91/2009, de 9 de abril

Reforço da proteção dos trabalhadores com doença oncológica

 Alterações introduzidas pela Lei nº 93/2019, de 4 de setembro e que já se 
encontram em vigor

 Objetivos:
- Reforço da proibição de discriminação de trabalhadores com este tipo de

condição
- Reforço do papel do Estado
- Consagração de medidas de ação positiva e
- Consagração de medidas de salvaguarda, relativamente a determinadas formas de

trabalho.

 Não discriminação do trabalhador com doença oncológica: este tem os mesmos
direitos e está adstrito aos mesmos deveres dos demais trabalhadores no acesso
ao emprego, à formação, promoção ou carreira profissionais e às condições de
trabalho, sem prejuízo de especificidades inerentes à sua condição.
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Reforço da proteção dos trabalhadores com doença oncológica

 Papel do Estado: deve estimular e apoiar a ação do empregador na contratação
de trabalhador com doença oncológica e na sua readaptação profissional.

 Medidas de ação positiva: o empregador deve adotar medidas adequadas para
que o trabalhador com doença oncológica ativa em fase de tratamento tenha
acesso ao emprego, o possa exercer e nele progredir, ou para que tenha formação
profissional, exceto se tais medidas implicarem encargos desproporcionados

 Dispensa de algumas formas de organização do tempo de trabalho de
trabalhador com doença oncológica ativa em fase de tratamento, na medida em
que esta puder prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho, nomeadamente,
da laboração em regime de adaptabilidade, de banco de horas, horários
concentrados e entre as 20h00 de um dia e as 7h00 do dia seguinte

Muito Obrigado!
Sílvia Martins

Advogada

silvia.martins@andersentaxlegal.pt
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Formação Profissional – o que muda?

 O número mínimo de horas de formação contínua a que cada trabalhador tem direito em cada ano é

aumentado de 35 para 40 horas

 Entrada em vigor e produção de efeitos? A partir de 01 de outubro de 2019 ou 01 de janeiro de 2020?

 Interpretação técnica da norma pedida pelo MTSSS à ACT (serviço com competência inspetiva) DGERT

Banco de horas – o que muda?

 Revogação do regime de banco de horas individual

 Alteração das regras do regime de banco de horas grupal
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O fim do banco de horas individual

 Banco de horas instituído por acordo individual entre trabalhador e empregador

 Entrada em vigor e produção de efeitos?

– Em 01 de outubro de 2019

– Os regimes de banco de horas individual em aplicação a 01 de outubro de 2019

cessam a partir de 01 de outubro de 2020

As novas regras do banco de horas grupal

 Banco de horas grupal pode ser instituído por duas formas:

1 – Por IRCT

O IRCT que estabeleça um regime de BH pode prever que a Empresa possa aplicar esse regime ao conjunto

de trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica.

Para que essa extensão seja possível, é exigido que o IRCT seja aplicável a, pelo menos, 60% dos

trabalhadores desse grupo (ou porque são filiados na associação sindical outorgante da mesma ou, não o sendo,

porque escolheram sujeitar-se a essa convenção)

Regime mantém-se em 
vigor
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As novas regras do banco de horas grupal

 Banco de horas grupal pode ser instituído por duas formas:

2 – Por referendo

 Pode ser aplicado aos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica, desde que aprovado

em referendo pelos trabalhadores a abranger

 Período normal de trabalho pode ser aumentado até 2h diárias e pode atingir 50h semanais, tendo o

acréscimo o limite de 150h por ano

As novas regras do banco de horas grupal

 PROCEDIMENTOS:

– Empregador elabora projeto de regime de BH, o qual deve regular:

a) Âmbito de aplicação – indicando a equipa/secção/unidade económica a abranger e, nestas, os grupos profissionais

excluídos, se os houver;

b) O período, não superior a 4 anos, durante o qual o regime é aplicável;

c) A compensação do trabalho prestado em acréscimo, que pode ser feita mediante, pelo menos, uma das seguintes

modalidades: (i) redução equivalente do tempo de trabalho; (ii) aumento do período de férias; (iii) pagamento em

dinheiro;

d) A antecedência com que o Empregador deve comunicar aos trabalhadores a necessidade de prestação de

trabalho;

e) O período em que a redução do tempo de trabalho para compensar trabalho prestado em acréscimo deve ter

lugar, por iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do Empregador, bem como a antecedência com que qualquer

deles deve informar o outro da utilização dessa redução.
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As novas regras do banco de horas grupal

 PROCEDIMENTOS (continuação):

– Empregador publicita-o nos locais destinados à divulgação dos mapas de horário de trabalho e comunica-

o aos representantes dos trabalhadores e à ACT, com antecedência mínima de 20 dias em relação à data do

referendo

– Caso o projeto seja aprovado em referendo por, pelo menos, 65% dos trabalhadores abrangidos: o

Empregador pode aplicar o regime ao conjunto desses trabalhadores

– Caso o projeto não seja aprovado em referendo: o Empregador só pode realizar novo referendo 1 ano

após o anterior

As novas regras do banco de horas grupal

 Realização do referendo (para instituição ou cessação do regime de BH):

– Convocado pelo Empregador com a antecedência mínima de 20 dias, com ampla publicidade, o qual deve

informar os representantes dos trabalhadores e os próprios trabalhadores a abranger sobre o projeto do

regime de banco de horas, e a data, hora e local do referendo.

– Simultaneamente deve ser remetida cópia da convocatória à ACT.

– Consideram-se representantes dos trabalhadores: a comissão de trabalhadores, as comissões intersindicais,

as comissões sindicais e os delegados sindicais existentes na empresa, pela ordem de precedência indicada.

– Na falta de representantes dos trabalhadores abrangidos pelo regime de BH grupal: estes podem designar,

de entre eles, no prazo de 5 dias úteis a contar da receção da informação referida no 1.º ponto, uma comissão

representativa com o máximo de 3 ou 5 membros, consoante o regime abranja até 5 ou mais trabalhadores.
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As novas regras do banco de horas grupal

 Atenção:

– Havendo alteração na composição da equipa/secção/unidade económica: o regime instituído continua a

aplicar-se enquanto os trabalhadores que permanecem forem pelo menos 65% do número total dos

trabalhadores abrangidos pela proposta de referendo

– Se o número de trabalhadores abrangidos pelo projeto for inferior a 10 ou em caso de microempresa: o

referendo é realizado sob a supervisão da ACT (designa data, supervisiona a votação, procede ao apuramento,

comunica-o ao Empregador)

As novas regras do banco de horas grupal

 Cessação da aplicação do regime de BH grupal:

– Decorrido o período máximo de aplicação (4 anos)

– Se, decorrido metade do período de aplicação, 1/3 dos trabalhadores abrangidos solicitar ao Empregador novo

referendo e o projeto de regime do BH não for aprovado por, pelo menos, 65% dos trabalhadores abrangidos

regime de BH cessa 60 dias após a realização do referendo (a compensação do trabalho prestado em acréscimo

deve efetuar-se neste prazo)

– Se, decorrido metade do período de aplicação, 1/3 dos trabalhadores abrangidos solicitar ao Empregador novo

referendo e este não for realizado no prazo de 60 dias  regime do BH cessa após o termo deste prazo de 60

dias
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As novas regras do banco de horas grupal

 Excetua-se a aplicação do regime de BH grupal aprovado por referendo nas seguintes situações:

– Trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse regime;

– Trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que não manifeste, por escrito, a sua concordância.

 Casos de dispensa de prestar trabalho em horário de trabalho organizado de acordo com regime de BH:

(i) trabalhadora grávida, puérpera ou lactante; (ii) menor, quando puder prejudicar a sua saúde ou

segurança no trabalho; (iii) trabalhador com deficiência ou doença crónica, se puder prejudicar a sua saúde

o segurança no trabalho.

 Entrada em vigor e produção de efeitos?

– Em 01 de outubro de 2019

Muito Obrigada!
Mafalda Portugal Faria

Advogada

mafalda.faria@andersentaxlegal.pt
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PAUSA ALMOÇO

13H00 ÀS 14H00

12H30 Pausa Almoço ( 1Hora)
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A Reforma da 
Legislação Laboral

Período Experimental 
novembro 2019

Noção de Período Experimental 

Artigo 111.º do Código do Trabalho: 

“… corresponde ao tempo inicial de execução do contrato de trabalho, durante o qual as partes apreciam o 
interesse na sua manutenção.”

- Automaticidade: elemento natural do contrato – não é necessário prever a sua existência. Ele surge 
“por defeito”. 

- Não se trata de um pré-contrato, mas de um período de execução contratual. 

- Particularidade do regime – livre denúncia.
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Duração do Período Experimental

Artigo 112.º do Código do Trabalho 
- Variação em função do tipo de contrato e da sua duração;

Tipos de Contratos relevantes neste âmbito: 
– Contrato a termo: duração de 30 dias se o contrato tiver duração igual ou superior a 6 meses, e 15 dias se a 

duração for inferior a 6 meses e ainda nos casos de contrato a termo incerto cuja duração previsível não 
ultrapasse este limite.

– Contrato por tempo indeterminado: 
• Regra: 90 dias 
• O legislador estabelece um período experimental com duração variada (180 ou 270 dias) no caso de 

surgirem fatores como: particular exigência técnica ou grau de responsabilidade das funções 
desempenhadas pelo trabalhador; especiais qualificações ou relações de confiança a estabelecer com a 
entidade empregadora e o trabalhador. 

Contagem do Período Experimental

Artigo 113.º do Código do Trabalho:
1 - “… conta a partir do início da execução da prestação do trabalhador, compreendendo acção de formação 
determinada pelo empregador, na parte em que não exceda metade da duração daquele período.” 

2 - “Não são considerados na contagem os dias de falta, ainda que justificada, de licença, de dispensa ou de 
suspensão do contrato.”
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Denúncia do contrato durante o Período Experimental

Artigo 114.º do Código do Trabalho:

- As partes podem denunciar o contrato sem aviso prévio e sem invocação de qualquer motivo nem qualquer 
obrigação indemnizatória. 

- Tendo o período experimental durado mais de 60 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador depende 
de aviso prévio de 7 dias. 

- Tendo o período experimental durado mais de 120 dias, a denúncia do contrato por parte do empregador depende 
de aviso prévio de 15 dias.

Uso abusivo da figura do Período Experimental

- Breve noção e delimitação desta figura 

Situações em que a entidade empregadora, recorrendo à figura do período experimental (pela 
facilidade de denúncia do contrato neste âmbito), utiliza-a de forma abusiva para fazer cessar o 
contrato. 

Exemplos: 

- Atribuir outras funções que não aquelas para as quais o trabalhador foi contratado no 
decurso do período experimental e invoca-lo para fazer cessar o contrato;

- Promover o trabalhador com o objetivo único de beneficiar de um período experimental de 
duração superior;

- Invocar o período experimental para fazer cessar o contrato, motivado em questões 
discriminatórias; 
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Alterações pela Lei 93/2019

• Alargamento do prazo no caso de trabalhadores à procura do primeiro emprego e para 
desempregados de longa duração, passando esse período a ser de 180 dias.

• Esta alteração  suscita questões de compatibilidade constitucional, sendo certo que foi já 
requerida a sua declaração de inconstitucionalidade.

– Violação do Direito à segurança no emprego – artigo 53.º;

– Confronto com o princípio da liberdade em sentido estrito (liberdade da 
iniciativa privada (artigo 61.º) por um lado e Segurança no emprego por outro);

– Princípio da igualdade (artigo 13.º): não se justifica o tratamento diferenciado 
destes trabalhadores em relação aos demais. 

Entrada em vigor e produção de efeitos da nova 
alteração ao Código do Trabalho 

A Lei 93/2019 entrou vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação, ou seja, no dia 1 de 
outubro. 
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12H30 Pausa Almoço (1Hora)

Obrigada!

Carolina Hecker 

carolina.hecker@AndersenTaxLegal.pt
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A Reforma da 
Legislação 

Laboral 2019

Contratação Coletiva - o que muda?

• Pagamento de trabalho suplementar apenas pode ser regulado por Instrumento 
de Regulamentação Coletiva de Trabalho se neste se previr uma solução mais 
favorável para o trabalhador.

• Alargam-se as matérias que se mantêm em vigor em caso de caducidade do 
Instrumento de Regulamentação Coletiva nomeadamente no plano da 
parentalidade e da segurança e saúde. 

• Aquando da denúncia prevê-se a obrigatoriedade de apresentação de 
fundamentação, que deverá ser apresentada à ACT. 

• Prevê-se a fixação das condições para a eventualidade de transição para um 
processo de mediação. 
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Contratação Coletiva - o que muda?

• Nova modalidade de arbitragem para a suspensão do período de sobrevigência. 

• Relativamente à adesão individual à Convenção Coletiva por parte de trabalhador não filiado  (que, 
para o efeito, terá que se integrar no âmbito do setor de atividade, profissional e geográfico do 
instrumento escolhido), concede-se um prazo de 3 meses a contar da data de vigência da Convenção 
coletiva ou a contar da data de início de vigência do contrato caso este seja posterior. Prevê-se a 
possibilidade de o trabalhador revogar a sua escolha.

Entrada em vigor e produção de efeitos

A  Lei 93/2019 entrou vigor no primeiro dia útil seguinte ao da sua publicação, ou seja, no dia 1 de 
outubro. Note-se que, relativamente ao artigo 501ºA (“arbitragem para a suspensão do período de 
sobrevigência e mediação”) a respetiva aplicação está condicionada à entrada em vigor de legislação 
específica (que regule o novo procedimento de arbitragem).

57

58



A Reforma da Legislação Laboral em 2019 22/11/2019

www.debatesediscursos.pt 30

A nova taxa de rotatividade e outras alterações ao Código 
Contributivo

• É aditado ao Código dos Regimes Contributivos o artigo 55.º A, que determina a aplicação de uma 
contribuição adicional em caso de rotatividade excessiva (ou seja, peso anual de contratação a termo 
resolutivo superior ao respetivo indicador setorial em vigor). Esta solução legal visa essencialmente 
diminuir o uso excessivo de contratos não permanentes e promover a contratação sem termo. 

• A taxa contributiva adicional, da responsabilidade da entidade empregadora, tem aplicação 
progressiva com base na diferença entre o peso anual de contratação a termo e a média setorial, até 
ao máximo de 2% sendo a escala de progressão fixada em decreto regulamentar.

• É revogado o artigo 55.º, onde se estipula a adequação da taxa contributiva à modalidade de contrato 
de trabalho.

A nova taxa de rotatividade e outras alterações ao Código 
Contributivo

Entrada em vigor e produção de efeitos  do artigo 55.º A: 

Este artigo prevê a contribuição adicional, por parte das empresas, em caso de rotatividade excessiva (ou 
seja, peso anual de contratação a termo resolutivo superior ao respetivo indicador setorial em vigor). 
Estas empresas vão pagar, a partir de 2021, uma contribuição adicional à segurança social.

Esta contribuição adicional em função da excessiva rotatividade dirigida aos empregadores, deverá ser 
guiada por um “indicador sectorial”, a ser publicado no primeiro trimestre de cada ano (a partir de 1 de 
janeiro 2020), pelos membros do Governo responsáveis pelas áreas da Segurança Social e do emprego.
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Retribuição Mínima Mensal Garantida

Retribuição Mínima Mensal Garantida

• Decreto-Lei n.º 167/2019, de 21 de Novembro- RMMG 635€ a 1 de Janeiro de 2020.
• “a criação de condições para aprofundar a trajetória plurianual de atualização real do salário mínimo 

nacional, de forma faseada, previsível e sustentada, evoluindo em cada ano em função da dinâmica do 
emprego e do crescimento económico, com o objetivo de atingir os (euro) 750 em 2023.”

• “Este compromisso não esgota os objetivos de política de salários e rendimentos, uma vez que é 
também expresso no referido Programa o objetivo de encetar no quadro da negociação em sede de 
concertação social um processo de diálogo para um acordo de médio prazo sobre salários e 
rendimentos. ”

PMS1
PMS2
PMS3
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Diapositivo 62

PMS1 Em 2015 o SMN foi aumentado para 530€ e houve um acordo 
posterior em 2016 para o seu cumprimento
Pedro Mota Soares; 21/11/2019

PMS2 em 2017 houve um acordo a médio prazo. 2017 - 557€, com 
medidas compensatórias (redução de 1,25% de TSU nos SMN
Pedro Mota Soares; 21/11/2019

PMS3 Relatório deixou de ser feito em Novembro de 2018
Pedro Mota Soares; 21/11/2019
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Portaria 323/2019
A Portaria n.º 323/2019, que cria e regula a medida CONVERTE +, que consiste num 
apoio transitório à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos de 
trabalho sem termo, através da concessão, à entidade empregadora, de um apoio 
financeiro.

Relativamente ao âmbito de aplicação, esta medida terá aplicação às conversões 
realizadas em data posterior à entrada em vigor da presente Portaria, desde que 
relativas a contratos a termo celebrados em data anterior à abertura de período de 
candidatura (definido no artigo 5º). 

Quanto aos requisitos de concessão do apoio financeiro, prevê-se que a concessão 
está dependente da observância do disposto em termos de retribuição mínima 
mensal garantida e, quando aplicável, do respetivo IRCT, nomeadamente na 
determinação da remuneração prevista no contrato de trabalho apoiado. A 
concessão de apoio financeiro determina a obrigação de manter o contrato de 
trabalho apoiado, bem como o nível de emprego, por um período de 24 meses a 
contar da data de início da vigência do contrato de trabalho sem termo apoiado. 

Portaria 323/2019

Quanto ao montante do apoio financeiro, prevê-se que a entidade empregadora tem direito a um apoio 
financeiro de valor equivalente a quatro vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de 
trabalho sem termo até um limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS)  -
atualmente no valor de 435,76€, ou seja, não superior a 3050,32€.  

Estabelece-se uma majoração de 10% sobre o valor supramencionado nas previstas no n.º 2 do artigo 4º, 
relativas a contratos de trabalho a termo celebrado com trabalhadores que reúnam determinadas 
condições específicas (taxativamente previstas nas várias alíneas que compõe este preceito legal) ou 
contratos relativos a posto de trabalho localizado em território economicamente desfavorecido. 
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Portaria 323/2019

O período de candidatura, definido por deliberação do Conselho Diretivo do IEFP, I.P., e divulgado no site 
www.iefp.pt, decorre até às 18:00 horas do dia 31 de dezembro de 2019. 
A candidatura deverá ser feita no site supramencionado, sendo que para o efeito deverão 
disponibilizados os documentos elencados nas várias alíneas que compõe o n.º 2 do artigo 6º. A decisão é 
emitida pelo IEFP no prazo máximo de 30 dias úteis a contar da data da apresentação da candidatura. 

A entidade empregadora deve cumprir determinadas obrigações definidas no termo de aceitação, 
previstas no artigo 8º. 

O pagamento do apoio financeiro é feito em três prestações, sendo que 50% do valor do apoio é pago no 
prazo de 30 dias após a receção do termo de aceitação e da cópia dos comprovativos de todas as 
conversões realizadas; 25% do valor é pago no 13º mês de vigência do último contrato convertido; 25% 
do valor é pago no 25º mês de vigência do último contrato convertido. 

Portaria 323/2019

Note-se que o incumprimento das obrigações relativas ao apoio financeiro por parte da entidade 
empregadora implica a imediata cessação dos mesmos, nos termos definidos no artigo 10º (que poderá 
ser total ou parcial mediante as circunstâncias concretas do caso). 

Este apoio financeiro não é cumulável com outros apoios diretos ao emprego aplicáveis ao mesmo posto 
de trabalho.

Relativamente à vigência da Portaria 323/2019, esta entrou em vigor no dia 20 de setembro de 2019 e 
vigorará até ao dia 31 de março de 2020. 

65

66



A Reforma da Legislação Laboral em 2019 22/11/2019

www.debatesediscursos.pt 34

Obrigado!

Pedro Mota Soares 

pedro.soares@AndersenTaxLegal.pt

ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS AO 
CÓDIGO DO TRABALHO

Novembro 2019
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CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO

1.  Contrato a termo

É um contrato cuja duração é previamente determinada pelas partes, em função de 

um prazo ou acontecimento.

Existem 2 tipos de contratos de trabalho a termo:

• A termo certo: o momento da cessação encontra-se rigorosamente fixado no

tempo, mediante a definição de um prazo

Exemplo: 6 meses, 1 ano

• A termo incerto: o momento da cessação encontra-se dependente de um

acontecimento cuja data de verificação é incerta

Exemplo: regresso de trabalhador doente
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2.  Causas de admissão de contrato a termo 

CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO CERTO – Artigo 140º, nº1 e nº2 do CT

Apenas pode ser celebrado nos seguintes casos:

i. Para satisfação de necessidades temporárias, objetivamente definidas pela

entidade empregadora e apenas pelo período estritamente necessário à

satisfação dessas necessidades ;

ii. Lançamento de nova atividade de duração incerta OU início do funcionamento de

empresa com menos de 250 trabalhadores (em ambos os casos, apenas nos 2

anos posteriores);

iii. Contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração

(pessoas que tenham 45 ou mais anos de idade e que se encontrem inscritas como desempregadas

no IEFP, I. P. há 25 meses ou mais).

Alterações 
de 2019

Exemplos de situações em que existe “necessidade temporária da empresa” para se

poder celebrar contratos a termo certo:

 Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se

encontre temporariamente impedido de trabalhar;

- Ex.: motivo de doença, gozo de licença parental, suspenso preventivamente por lhe ter sido

instaurado um procedimento disciplinar, férias.

 Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo

ação de apreciação da licitude de despedimento;

 Substituição direta ou indireta de trabalhador em situação de licença sem retribuição;

 Substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial

por período determinado;
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Outros…

 Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades

decorrentes da natureza estrutural do respetivo mercado, incluindo o abastecimento de

matéria-prima;

 Acréscimo excecional de atividade da empresa (pico de atividade extraordinário, transitório);

 Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não

duradouro;

 Execução de obra, projeto ou outra atividade definida e temporária, incluindo a execução,

direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e

reparações industriais, em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os

respetivos projetos ou outra atividade complementar de controlo e acompanhamento.

CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO INCERTO – Artigo 140º, nº 3

Apenas podem ser celebrados nos casos descritos anteriormente, com exceção da situação de

substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial

por período determinado.
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3.  Forma e conteúdo

Artigo 141º 

A violação deste preceito pode determinar a invalidade do termo 

O contrato tem de ser reduzido a escrito

E deve  conter as seguintes indicações:

INDICAÇÃO OBRIGATÓRIA EFEITOS DA OMISSÃO

Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das 
partes

Se faltar a identificação ou a assinatura das partes, o 
contrato considera-se sem termo

Atividade do trabalhador e correspondente 
retribuição -

Local e período normal de trabalho -

Data de início do trabalho

Se faltar a data de início de trabalho, considera-se que 
o contrato tem início na data da sua celebração. 

Se faltarem, simultaneamente, as datas de início de 
trabalho e de celebração do contrato, considera-se sem 

termo.

Indicação do termo estipulado e do respetivo 
motivo justificativo

Se faltarem ou forem insuficientes as referências ao 
termo/motivo justificativo, o contrato considera-se 

sem termo

Datas da celebração do contrato e, sendo a termo 
certo, da respetiva cessação

Se faltarem, simultaneamente, as datas de início de 
trabalho e de celebração do contrato, considera-se sem 

termo.
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4.  Indicação do motivo justificativo

A indicação deste motivo deve ser feita com menção expressa dos factos que o

integram, devendo ainda estabelecer-se a relação entre a justificação invocada e o

prazo definido.

A mera indicação do preceito legal, sem aquela concretização dos factos e

circunstâncias, não cumpre a determinação legal da indicação do motivo.

A menção concreta dos factos e circunstâncias relativos ao motivo tem de permitir um 

controlo concreto da veracidade e validade do motivo.

 Substituição direta de trabalhador: A é contratado para substituir B, porque o B está ausente por se
encontrar a gozar licença parental durante 4 meses

• Nome do trabalhador substituído  trabalhador B
• Motivo dessa substituição  ausência por gozo de licença parental
• Relação entre o motivo e o prazo uma vez que a licença parental é de 4 meses,
• o contrato é celebrado por um prazo de 4 meses

 Substituição indireta de trabalhador: A é contratado para substituir B, que por sua vez foi substituir o
C, que está ausente por motivo de doença, durante 6 meses

• Nome do trabalhador indiretamente substituído  trabalhador C
• Motivo dessa substituição  ausência por motivo de doença
• Nome do trabalhador diretamente substituído  trabalhador B
• Relação entre o motivo e o prazo  uma vez que o trabalhador C estará ausente

pelo período de 6 meses, o contrato é celebrado por um prazo de 6 meses

Exemplos
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 Acréscimo excecional de atividade:

• Tipo de atividade é exercida
• Explicar de que acréscimo se trata
• Factos/circunstâncias que determinaram tal acréscimo excecional
• Relação entre o motivo e o prazo – previsão temporal dessa intensificação de

atividade que determina a duração do contrato

Em concreto…

- O motivo justifica-se pela necessidade de reforço técnico da equipa, como consequência do processo de
reorganização do Departamento Técnico & Marketing inserido no Plano de Marketing & Vendas do ano fiscal
2018/2019, com vista ao cumprimento dos objetivos anuais do negócio

- Na sequência da reestruturação do departamento e consequente necessidade de garantir a comunicação ao
nível das várias áreas que o compõem, a par da disponibilidade de tecnologias mais avançadas para o efeito, o
presente contrato justifica-se pela necessidade de reforço da equipa para a concretização dos objetivos de
criação e implementação de um sistema de gestão da informação Técnica & Regulatória

Exemplos

5.  Qual a duração máxima de um contrato a termo 
certo?

Artigo 148º, nº1

2 anos, incluindo renovações

Incumprimento: converte-se em contrato de trabalho sem termo

Alterações 
de 2019
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6.  Quantas vezes pode ser renovado o contrato a termo 
certo?

Até três vezes

 Na ausência de acordo de que o contrato não fica sujeito a renovação, o contrato

renova-se automaticamente no final do termo, por igual período se outro não for

acordado pelas partes

Atenção: a renovação do contrato está sujeita (i) à verificação da sua admissibilidade, nos

termos previstos para a sua celebração (= motivo justificativo), e (ii) iguais requisitos de

forma no caso de se estipular período diferente (renovação tem de ser reduzida a escrito)

Incumprimento: converte-se em contrato sem termo

 A duração total das renovações não pode exceder a do período inicial daquele

ou seja: duração total das renovações = duração do período inicial

Incumprimento: converte-se em contrato sem termo

Exemplo:

- Período inicial: 6 meses

- 1.ª renovação automática: 6 meses

- Em abstrato, o contrato poderia ser renovado mais 2 vezes (perfazendo as 3 renovações e

atingindo o limite máximo de 2 anos)

- MAS, em concreto, a 1.ª renovação teve duração igual à do período inicial, pelo que a 2.ª

renovação iria exceder a do período inicial e, em consequência, o contrato a termo converter-se-ia

em contrato de trabalho sem termo.

Alterações 
de 2019
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Atenção:

- É incluída no limite máximo de 2 anos a duração de contratos de trabalho a termo ou de

trabalho temporário cuja execução se concretiza no mesmo posto de trabalho, bem como

de contrato de prestação de serviço para o mesmo objeto, entre o trabalhador e o mesmo

empregador ou sociedades que com este se encontrem em relação de domínio ou de

grupo ou mantenham estruturas organizativas comuns.

Exemplo:

A tem um contrato de trabalho temporário com duração de 12 meses, em que ocupava o posto de

trabalho de Operador de Armazém no Departamento X. Findo esse período, o A celebra com a mesma

Empresa um contrato de trabalho a termo certo pelo prazo de 12 meses, para o posto de trabalho de

Operador de Armazém no Departamento X. Findo este prazo, ainda que o contrato a termo só tenha

durado 1 ano, o trabalhador A tornou-se efetivo.

7.  Um contrato a termo certo pode ser celebrado por um 
prazo inferior a 6 meses?

Pode, nos casos seguintes:

 Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se encontre temporariamente

impedido de trabalhar;

 Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo ação de apreciação da

licitude de despedimento;

 Substituição direta ou indireta de trabalhador em situação de licença sem retribuição;

 Substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;

 Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da natureza estrutural

do respetivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima;

 Acréscimo excecional de atividade da empresa;

 Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro;

Incumprimento: considera-se celebrado pelo prazo de 6 meses
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CONTRATOS DE TRABALHO DE MUITO CURTA DURAÇÃO (não superior a 35 dias):

Admissibilidade (artigo 142º):

 Fazer face a acréscimo excecional e substancial da atividade de Empresa

 Ciclo anual da Empresa tem de apresentar irregularidades decorrentes do respetivo mercado ou de

natureza estrutural que não seja passível de assegurar pela sua estrutura permanente (exemplos: em

atividade sazonal no setor agrícola ou do turismo)

Forma: não tem de ser reduzido a escrito (basta comunicação por via eletrónica à Segurança Social)

Atenção: a duração total de contratos de trabalho a termo entre o mesmo trabalhador e empregador

não pode exceder 70 dias de trabalho no ano civil,

Incumprimento: considera-se celebrado pelo prazo de 6 meses

Alterações 
de 2019

8.  Após cessação do contrato a termo por motivo não 
imputável ao trabalhador, pode a Empresa admitir novo 
trabalhador a termo para o mesmo posto de trabalho?

REGRA:

• Se for o mesmo empregador ou sociedade que com este se encontre em relação de domínio/grupo, não pode

admitir ou afetar:

• Trabalhador através de contrato a termo (cuja execução se concretize no mesmo posto de trabalho)

• Trabalhador através de trabalho temporário (cuja execução se concretize no mesmo posto de trabalho)

• Contrato prestação de serviços (para o mesmo objeto)

Durante quanto tempo dura este impedimento? Durante um período de tempo equivalente a 1/3 da duração do contrato,

incluindo renovações

Incumprimento: o contrato celebrado com o mesmo ou com outro trabalhador 
considera-se sem termo
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EXCEÇÃO:

• Nova ausência do trabalhador substituído, quando o contrato de trabalho a termo tenha sido

celebrado para a sua substituição;

• Acréscimo excepcional da atividade da empresa, após a cessação do contrato;

• Atividade sazonal.

Exemplos:

A celebrou com a Empresa um contrato de trabalho a termo certo de 6 meses, que se renovou por mais 6 meses. A

Empresa fez cessar o contrato de trabalho no final de 12 meses.

Caso não se verifique qualquer das exceções acima descritas, a Empresa fica impedida de contratar a A ou outro

trabalhador, através de contrato a termo ou de trabalho temporário para o mesmo posto de trabalho, ou ainda

através de contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto, antes de decorridos 4 meses (1/3 de 12 meses).

9.  Qual a duração máxima de um contrato a termo incerto?

 O contrato a termo incerto não pode ser superior a 4 anos (artigo 148º, nº5)

Incumprimento: converte-se em contrato de trabalho sem termo

Alterações 
de 2019
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10.  Em que circunstâncias caduca um contrato a termo 
incerto?

 Caduca quando, prevendo-se a ocorrência do termo, a Empresa comunique a cessação 

do mesmo ao trabalhador, com a antecedência mínima de:

- 7 dias  quando o contrato tiver durado até 6 meses

- 30 dias  quando o contrato tiver durado de 6 meses a 2 anos

- 60 dias  quando o contrato tiver durado mais de 2 anos

Incumprimento: a Empresa deve pagar ao trabalhador o período do pré-aviso em falta

11.  O que acontece se o trabalhador permanecer em 
atividade após a data de caducidade indicada na comunicação 

do empregador OU na falta de comunicação?

 Decorridos 15 dias sobre a verificação do termo, o contrato a termo incerto converte-se em 

contrato de trabalho sem termo,

Exemplo: A é contratado a termo incerto para substituir trabalhador B, ausente por motivo de doença. Em

01-11-2019, o B teve alta clínica e regressa ao trabalho. Não obstante, o A manteve-se ao serviço, sem que a

Empresa lhe fizesse qualquer comunicação relativa à cessação do contrato. Decorridos 15 dias sobre o dia em

que o A regressou, o contrato de trabalho do B converteu-se em contrato sem termo.
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12.  Alterações de 2019 no regime da contratação de 
trabalho a termo

 Alteração dos fundamentos de contratos a certo:

 Lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início do funcionamento de empresa ou

estabelecimento pertencente a empresa com menos de 250 trabalhadores, nos dois anos posteriores a

qualquer um desses factos (redação anterior: 750 trabalhadores e não existia limite temporal de 2 anos)

 Contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração (redação anterior:

contratação de trabalhador à procura de 1.º emprego e em situação de desemprego de longa duração ou

noutra prevista em legislação especial de política de emprego)

 Duração dos contratos a termo certo: 2 anos e limitação da duração da renovação (redação anterior: 18 meses, 2

anos e 3 anos)

 Duração dos contratos a termo incerto: 4 anos (redação anterior: 6 anos)

 Compensação em caso de caducidade do contrato de trabalho a termo: há sempre direito à compensação,

salvo se a caducidade decorrer de declaração do trabalhador (redação anterior: havendo cláusula de não renovação e

caducando o contrato no termo do prazo acordado, não haveria lugar a compensação)

CONTRATOS DE TRABALHO TEMPORÁRIO
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ENQUADRAMENTO

Empresa de 
Trabalho 

Temporário

Empresa 
Utilizadora 
(Ascenza)

Trabalhador 
Temporário

Contrato de Utilização 
de Trabalho 

Temporário (CUTT)

Contrato de Trabalho 
Temporário (CTT)

1.  A Empresa pode recorrer a trabalhadores temporários em 
qualquer situação? 

NÃO

Só o pode fazer nas seguintes situações ( artigo 175º, nº1):

• Substituição direta ou indireta de trabalhador ausente ou que, por qualquer motivo, se encontre temporariamente

impedido de trabalhar;

• Substituição direta ou indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo ação de apreciação da

licitude de despedimento;

• Substituição direta ou indireta de trabalhador em situação de licença sem retribuição;

• Substituição de trabalhador a tempo completo que passe a prestar trabalho a tempo parcial por período determinado;

• Atividade sazonal ou outra cujo ciclo anual de produção apresente irregularidades decorrentes da natureza estrutural

do respetivo mercado, incluindo o abastecimento de matéria-prima;

• Acréscimo excepcional de atividade da empresa;

• Execução de tarefa ocasional ou serviço determinado precisamente definido e não duradouro;
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E ainda nos seguintes casos…

 Vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu

preenchimento;

 Necessidade intermitente de mão-de-obra, determinada por flutuação da atividade durante

dias ou partes de dia, desde que a utilização não ultrapasse semanalmente metade do

período normal de trabalho maioritariamente praticado no utilizador;

 Necessidade intermitente de prestação de apoio familiar direto, de natureza social, durante

dias ou partes de dia;

 Realização de projeto temporário, designadamente instalação ou reestruturação de empresa

ou estabelecimento, montagem ou reparação industrial.

Fora destas situações: o contrato é nulo e o trabalhador torna-se efetivo na

Empresa para a qual presta trabalho (podendo optar por indemnização)

2.  Qual a duração máxima de um CUTT?

• O CUTT é celebrado a termo (certo ou incerto)

• Limites máximos da duração do contrato (incluindo renovações) – artigo 178º, nº2:

1.º limite: não pode exceder a duração da causa justificativa

2.º limite: não pode exceder:

• 6 meses vacatura de posto de trabalho quando já decorra processo de recrutamento

para o seu preenchimento

• 12 meses acréscimo excecional da atividade da Empresa

• 2 anos restantes casos

Se o trabalhador continuar ao serviço da Empresa decorridos 10 dias

após a cessação do contrato sem a celebração de outro contrato que o

fundamente: o trabalhador torna-se efetivo na Empresa para a qual presta

trabalho
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3.  Como deve indicar-se o motivo justificativo do termo?

Da mesma forma que se indica o motivo justificativo no contrato a termo:

- A indicação deste motivo deve ser feita com menção expressa dos factos que o

integram, devendo ainda estabelecer-se a relação entre a justificação invocada e

o prazo definido.

- A mera indicação do preceito legal, sem aquela concretização dos factos e

circunstâncias, não cumpre a determinação legal da indicação do motivo.

4.  Depois de se ter completado a duração máxima do CUTT, 
pode a Empresa celebrar novo CUTT para o mesmo posto de 

trabalho?

REGRA:

Não. É proibida a sucessão no mesmo posto de trabalho de trabalhador temporário ou de trabalhador contratado a

termo

DURANTE QUANTO TEMPO DURA ESTE IMPEDIMENTO?

Durante um período de tempo equivalente a 1/3 da duração do contrato, incluindo renovações

EXCEÇÃO:

a) Nova ausência do trabalhador substituído, quando o contrato de utilização tenha sido celebrado para sua substituição;

b) Acréscimo excepcional de necessidade de mão-de-obra em atividade sazonal.
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5.  Qual a duração máxima de um CTT?

Limite geral:

• Não pode exceder a duração do contrato de utilização

• Não pode exceder 6 meses (vacatura de posto de trabalho quando decorra processo de

recrutamento para o seu preenchimento), 12 meses (acréscimo excecional da atividade da

Empresa) ou 2 anos (restantes casos), incluindo renovações

Limites específicos para CTT a termo certo: inovação de 2019

• Enquanto se mantiver o motivo justificativo, pode ser renovado até 6 vezes (à exceção do

celebrado para substituição de trabalhador ausente, sem que a ausência seja imputável ao

empregador)

Limites específicos para CTT a termo incerto:

• Dura pelo tempo necessário à satisfação de necessidade temporária do utilizador

Alterações 
de 2019

6.  Alterações de 2019 no regime da contratação de 
trabalho temporário

• Limite máximo de 6 renovações nos contratos de trabalho temporário a termo

certo (redação anterior: não existia limite de renovações)

• Passa a ser aplicável aos trabalhadores temporários, de forma imediata, o IRCT

aplicável aos trabalhadores do utilizador que exerçam as mesmas funções (redação

anterior: só após 60 dias de prestação de trabalho)

• O motivo justificativo do CTT tem de ter por base o motivo justificativo indicado

no CUTT (redação anterior: bastava-se com indicação do motivo, sem referência ao

CUTT)
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