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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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• Lei do Contrato de Trabalho  Lei n.º 49 408, de 24 de Novembro de 1969, 
sucessivamente alterada 

 - Institutos eram regulados por legislação avulsa 

 

• 2003  1º Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 99/2003, de 27 de 
Agosto 

 - Lei 35/2004, 29 de Julho: Regulamento do Código do Trabalho  

 

• 2009  2º Código do Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro 
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• Alterações ao regime jurídico de concessão do subsídio de 
desemprego 

 » D.L. n.º 64/2012, de 15 de Março 

 » D.L. n.º 65/2012, de 15 de Março 

 » Lei do Orçamento de Estado para 2012 (Lei 64-B/2011, de 30 de 
Dezembro) 

• Recentes alterações: 

 » Lei nº. 105/2009, de 14 de Agosto 

 » Lei nº. 3/2012, de 10 de Janeiro 

 » Lei nº. 23/2012, de 25 de Junho 

 » Lei nº. 47/2012, de 25 de Agosto 

 » Lei nº. 11/2013, de 28 de Janeiro 

 »D.L. nº. 13/2013, de 25 de Janeiro 
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» DESREGULAMENTAÇÃO 

» FLEXIBILIDADE 

» FACILIDADE NOS DESPEDIMENTOS 

» DIMINUIÇÃO DO PREÇO DOS DESPEDIMENTOS 

» DIMINUIÇÃO DO CUSTO DA MÃO-DE-OBRA 
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 Melhorar a competitividade das empresas, criando condições para o 

investimento estrangeiro. 

 Permitir uma melhor organização do tempo de trabalho. 

  Reduzir custos do trabalho. 

 Modernizar a Lei, corrigindo leis pós-revolucionárias e equilibrando os pratos da 

balança. 

 Diminuir o proteccionismo do trabalhador. 

 Mudança estrutural e ideológica, de cariz neo-liberal. 

 Promover a contratação colectiva. 
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Consequências para os trabalhadores: 

+  Trabalho 

 Receber –   

– Segurança 
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O que ficou por fazer? 
» Aumentar a jornada diária e semanal de trabalho? 

» Redução da Taxa Social Única? 

» Acabar com os salários da tramitação ou intercalares nos despedimentos ilícitos? 

» Acabar com a possibilidade de reintegração do trabalhador nos despedimentos ilícitos? 

» “Liberalizar” os despedimentos através do pagamento de indemnizações? 

» Permitir o pagamento em prestações das indemnizações nos despedimentos colectivos? 

» Reduzir (ainda mais) o custo das indemnizações e a alteração ter efeitos (parcialmente) 

retroactivos? 

» Regulamentar a criação do Fundo de Compensação do Trabalho (F.C.T.) e do Fundo de Garantia 

de Compensação do Trabalho (F.G.C.T.). 
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1. Estatuto do Trabalhador Estudante 

2. Fundos de Compensação do Trabalho 

3. Desburocratização do Contrato de Trabalho 

 Eliminação de obrigações 

 Aligeiramento da burocracia 

 Deferimento tácito 
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SUMÁRIO 

4. Alterações às modalidade de Contrato de Trabalho  

 Contrato de trabalho de muito pouca duração 

 Objecto da comissão de serviços 
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 Intervalo de descanso 

 Trabalho suplementar 

 » Pagamento 

 » Descanso compensatório 

 Faltas injustificadas 

 Feriados 

 Férias 
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5. Prestação do Trabalho: o tempo de trabalho 

 Banco de horas 

 » Instrumento de Regulamentação Colectiva 

 » Invididual 

 » Grupal 
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6. Cessação do Contrato de Trabalho 

 Despedimento por inadaptação 

11. Procedimento disciplinar 

12. Pagamento do subsídio de Férias e de Natal em Duodécimos 

13. Atribuição do subsídio de desemprego em Acordos de Revogação 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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Estatuto de trabalhador estudante (art. 90º/8) 
 

 

•Redação anterior: 
 
“O trabalhador-estudante que preste trabalho suplementar tem direito a 
descanso compensatório de igual número de horas” 
 

 

•Nova Redação: 

 
“O trabalhador estudante que preste trabalho suplementar tem direito a 
descanso compensatório com duração de metade do número de horas 
prestadas” 

14 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
 

FUNDO DE 
COMPENSAÇÃO DO 

TRABALHO 
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• Surge com o Acordo de Concertação Social de Março 2011. 

• Deveria ter sido implementado até ao final de 2012. 

• Prevê a criação de uma bolsa de investimento para cada trabalhador. 

• Empregadores farão uma contribuição regular e periódica. 

• Pretende garantir parte ou toda a compensação a favor do trabalhador 

em caso de cessação do contrato de Trabalho. 

• Cessação do contrato de trabalho torna-se menos onerosa para o 

empregador.  
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Proposta de Lei em discussão 

2 Fundos 

F.C.T – Fundo de Compensação do Trabalho 
 
Visa garantir o pagamento de metade da compensação devida por 
cessação do contrato de trabalho, no caso do art. 366º do C.T.  

F.G.C.T – Fundo de Garantia de Compensação do 
Trabalho 

 

Visa garantir o pagamento do valor da compensação sempre que o 
empregador não tenha capacidade: 

•  Processo judicial de insolvência ou equivalente; 
•  Processo de recuperação de empresa; 
•  Ausência, desaparecimento ou extinção; 
•  Não cumprimento das obrigações do F.C.T. 
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• É um fundo de natureza privada. 

• Serão lançados concursos públicos para escolha das entidades gestoras. 

• A adesão ao F.C.T. é obrigatória. 

• Poderá ser substituída por outra garantia (fornecida por instituição de crédito, 

empresa de investimento, instituição financeira ou seguradora). 

• A entidade empregadora procede ao pagamento mensal (12 vezes no ano) 

de uma contribuição (0,8% da retribuição + diuturnidades?) desde a 

contratação do trabalhador até à cessação do contrato de trabalho. 

• Estes valores transferidos são impenhoráveis e intransmissíveis.  
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• É um fundo de natureza privada. 

• As entidades empregadoras financiarão o fundo com uma percentagem 

sobre a retribuição e diuturnidades (0,2 % ?). 

• Pagando ao trabalhador, o fundo fica sub-rogado nos direitos de crédito e 

respectivas garantias, nomeadamente no privilégio creditório dos 

trabalhadores. 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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Regulamento interno da empresa  
(art. 99º) 

 

 

“O regulamento interno produz efeitos após a publicitação do respetivo 
conteúdo, designadamente através de afixação na sede da empresa e nos locais 
de trabalho, de modo a possibilitar o seu pleno conhecimento, a todo o tempo, 
pelos trabalhadores” 

 

 

•Com esta alteração deixa de ser obrigatório o envio do regulamento interno à 
ACT 

21 
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Deveres do empregador (art. 127.º)  
 
4. - “O empregador deve comunicar ao serviço com competência inspectiva do ministério 
responsável pela área laboral, antes do início da actividade da empresa, a denominação, 
sector de actividade ou objecto social, endereço da sede e outros locais de trabalho, 
indicação da publicação oficial do respectivo pacto social, estatuto ou acto constitutivo, 
identificação e domicílio dos respectivos gerentes ou administradores, o número de 
trabalhadores ao serviço e a apólice de seguro de acidentes de trabalho.” (REVOGADO) 

 

•Nova redação: 

 

5. - “O empregador deve, sempre que celebre contratos de trabalho, comunicar, 
ao serviço com competência inspetiva do ministério responsável pela área 
laboral, a adesão a fundo de compensação do trabalho ou a mecanismo 
equivalente”. 
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Afixação e envio de mapa de horário de 
trabalho (art. 216.º) 

 

 
3. - “Na mesma data, o empregador deve apresentar cópia do mapa de 
horário de trabalho ao serviço com competência inspectiva do ministério 
responsável pela área laboral, nomeadamente através de correio 
electrónico, com a antecedência mínima de quarenta e oito horas 
relativamente à sua entrada em vigor.” (REVOGADO) 
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Outras alterações: 
 
 

• Diminuição das exigências impostas pela ACT em relação às 
comunicações efetuadas antes do início de atividade da empresa, 
bem como em caso de alteração 

 

• Introdução do deferimento tácito do requerimento à ACT de 
redução ou exclusão do intervalo de descanso (art. 213.º n.º 4) 

 

• Eliminação da obrigatoriedade de envio à ACT do Acordo de 
Isenção de Horário (art. 218.º n.º 3) 

24 
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ALTERAÇÕES ÀS 
MODALIDADES DE 
CONTRATO DE 
TRABALHO 
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Casos especiais de Contrato de Trabalho de muito curta duração 
(art. 142.º) 
 
•Duração máxima 
 

Redação anterior    1 Semana 
 

Nova Redação   15 dias 
 

•Duração total do contrato com o mesmo empregador 
 

Redação anterior    60 dias 
 

    Nova Redação    70 dias 
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Comissão de Serviço  
 

Objecto (art. 161.º) 

a) Cargos de administração ou equivalentes; 
b) Cargos de direcção ou chefia directamente dependentes da administração; 
c) Funções de secretariado pessoal dos cargos anteriores; 
d) Outras funções, previstas em I.R.C.T., cuja natureza pressuponha relação de 

confiança ou funções de chefia. 
 

Modalidades (art. 162.º) 
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•  Comissão de serviço externa – recrutamento de novos trabalhadores; 

•  Comissão de serviço interna – trabalhador da empresa desempenha novas funções. 
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Efeitos da Comissão de Serviço 

•  Comissão de serviço externa  

 » Direito a indemnização excepto se tiver sido acordada a integração em determinado  posto 

de trabalho ou se ocorrer justa causa do empregador. 

 

•  Comissão de serviço interna  

 » Retoma o posto de trabalho anterior; 

 » Contagem do tempo de trabalho da comissão para antiguidade; 

 » Quando a iniciativa da cessação é do empregador, o trabalhador pode optar pela 

 resolução do contrato de trabalho com direito a indemnização. 
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Objecto da comissão de serviço (art. 161.º) 

 

As funções de chefia passam a poder ser abrangidas pelo regime 
de comissão de serviço, desde que isso esteja previsto em 
contratação colectiva 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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Banco de horas (art. 208.º) 
  

Redação anterior: 
 
4. O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho deve regular: 
a) A compensação do trabalho prestado em acréscimo, que pode ser feita mediante 
redução equivalente do tempo de trabalho, pagamento em dinheiro ou ambas as 
modalidades 

 

Nova Redação:  
 
4. O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho deve regular: 
a) 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; 
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Banco de horas individual   
(art. 208.º-A ) 

• Pode ser criado por acordo entre trabalhador e empregador 

• Permite o aumento do período normal de trabalho em até 2 horas diárias 

• Limite máximo de 50 horas semanais 

• Limite máximo de 150 horas anuais  

32 

(NOVO) 



33 NCN, PMF & Associados, RL.  2013 

Banco de horas grupal 
(art. 208.º-B) 

 
• Pode ser criado por decisão do empregador, se: 

 

 60% dos trabalhadores se encontrarem abrangidos por 

regime de banco de horas previsto por IRCT, ou; 

 

 75% dos trabalhadores acordarem 

33 

(NOVO) 
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Intervalo de descanso  
(art. 213.º) 
 

1. - “O período de trabalho diário deve ser interrompido por um intervalo de 

descanso, de duração não inferior a uma hora nem superior a duas, de modo a que 

o trabalhador não preste mais de cinco horas de trabalho consecutivo, ou seis 

horas de trabalho consecutivo caso aquele período seja superior a 10 

horas.” 

 

Estabelece-se assim, em caso de prestação de trabalho  superior a 10 horas 

consecutivas, que o período de descanso possa ter lugar após 6 horas de trabalho 

consecutivo   

34 
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Pagamento de trabalho suplementar 
(Art. 268.º) 
 

“O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os 

seguintes acréscimos: 
 

DIAS ÚTEIS 
 

•1ª Hora de trabalho suplementar: 
 

+ 50%   + 25% 
 
•Hora(s) subsequente(s): 
 

+ 75%   + 37,5% 
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Exemplificando:                                      (valor/hora = 10 €) 

 
•1ª Hora de trabalho suplementar: 

 

Antes                         10€ + 50% = 15€ 
 

Agora                      10€ + 25% = 12,5 € 
 
•Hora(s) subsequente(s): 

 

Antes                       10€ + 75% = 17,5€ 
 

Agora                    10€ + 37,5% = 13,75 € 
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Pagamento de trabalho suplementar 
(Art. 268.º) 
 

“O trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição horária com os 

seguintes acréscimos: 
 

 

 

DIAS DE DESCANSO OU DIAS FERIADOS 
 

•Horas de trabalho suplementar: 
 

+ 100%  + 50% 
 

 

37 



38 NCN, PMF & Associados, RL.  2013 

 
(valor/hora = 10 €) 

 

Dia de descanso semanal (complementar ou 
obrigatório) ou feriado 
 

•Hora de trabalho suplementar: 

 

Antes                         10€ + 100% = 20€ 
 

Agora                          10€ + 50% = 15 € 
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Descanso Compensatório 
 
•Apenas terá direito a descanso compensatório de trabalho suplementar: 
 
 a) o trabalhador que presta trabalho em dia de descanso  semanal 
obrigatório correspondente a um dia de descanso (a  gozar  num dos três dias 
úteis seguintes); 

 
 b) o trabalhador que presta trabalho em dia feriado, com  duração de 
metade do número de horas prestadas (podendo o  empregador ainda optar pelo 
pagamento de um acréscimo de  50% à  retribuição correspondente); 
 
 c) o trabalhador estudante que preste trabalho suplementar,  com 
 duração de metade do número de horas prestadas. 
 
 
 39 
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Faltas Injustificadas 

 
• Efeitos da falta injustificada em dia ou meio dia anterior ou 
posterior a dia de descanso semanal ou feriado (art. 256º) 

 
 

Para efeitos de perda de retribuição passa a ser considerado também o 
dia ou meio dia de descanso ou feriado, imediatamente anterior ou 
posterior à falta 

  

40 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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1 de Janeiro 15 de Agosto  

Sexta – Feira Santa 5 de Outubro                                 X 

Domingo de Páscoa 1 de Novembro                             X 

25 de Abril 1 de Dezembro                              X 

1 de Maio 8 de Dezembro 

Corpo de Deus                             X 25 de Dezembro 

10 de Junho 

Feriados Obrigatórios (Art. 234.º)  

A partir de 1 Janeiro de 2013, deixam de fazer parte do catálogo de 
feriados obrigatórios 

42 
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9 
9 

12 

9 
8 

10 

13 

22 
16 

9 

10 

12 

12 

11 

9 

9 

11 

13 

11 

15 

12 

Estónia 22 

Suécia 16 

Polónia 13 

França 12 

Grécia 12 

Itália 10 

Alemanha 9 

PORTUGAL 9 

Reino Unido 8 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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Encerramento para Férias (art. 242.º) 

 
Com o aditamento da alínea b) ao nº. 2 passou a ser possível: 

 

• Encerrar a empresa ou o estabelecimento, total ou 
parcialmente, para férias dos trabalhadores: 

 
Um dia que esteja entre um feriado que ocorra à terça-feira ou quinta-
feira e um dia de descanso semanal 
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• Por decisão do empregador, esse encerramento pode ser compensado por 
prestação de trabalho por parte do trabalhador. 
 

• Essa compensação não será tida como prestação de trabalho suplementar. 
 

• Produz efeitos a partir de 1 de Janeiro de 2013. 
 

• Empregador tem que informar trabalhadores abrangidos até 15 de Dezembro 
do ano anterior. 

 
• Art. 242º/2º/b) e 226º/3/g) 
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Duração do período de férias  
(art. 238.º) 

 
• Eliminação da Majoração de Férias até 3 dias em função da 
assiduidade, mesmo se prevista em Convenção Coletiva de 
Trabalho 

 

 

• Alteração do regime de contabilização dos dias de férias, se 
os dias de descanso semanal coincidirem com dias úteis 
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22 

28 Reino Unido 28 

França 25 

Áustria 25 

Grécia 25 

PORTUGAL 22 

Espanha 22 

Irlanda 20 

Alemanha 20 

Holanda 20 

Itália 20 

22 

20 

20 
20 

20 

25 

25 

25 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
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Empregador pode recorrer a este instituto se houve modificação substancial 
da prestação do trabalho, da qual resulte: 

•  Redução continuada da produtividade ou qualidade 

• Avarias repetidas nos meios afetos aos postos de trabalho 

• Riscos para a saúde e segurança do trabalhador, de outros trabalhadores ou terceiros 

• Incumprimento de objetivos previamente acordados 

 
É estabelecido um procedimento, no qual é dada ao trabalhador a oportunidade de 
melhorar o seu desempenho e evitar o despedimento  
 

Despedimento por inadaptação (Art. 374.º)  

50 
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Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 338/2010:  
 

» Declara a inconstitucionalidade, com força obrigatória geral, da norma constante 
do artigo 356.º, n.º 1, do Código do Trabalho:   
 
“Cabe ao empregador decidir a realização das diligências probatórias requeridas na resposta à 
nota de culpa.” 
 

» Passa a ser obrigatório para o empregador realizar as diligências probatórias 
requeridas na resposta à Nota de culpa apresentada pelo trabalhador:  
 

“O empregador, por si ou através de instrutor que tenha nomeado, deve realizar as diligências 
probatórias requeridas na resposta à nota de culpa, a menos que as considere patentemente 
dilatórias ou impertinentes, devendo neste caso alegá-lo fundamentadamente por escrito.”  
 
Nova redacção do art. 356º/1 do CT dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho .  
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Despedimento por justa causa 
 
•  Procedimento disciplinar (Art. 389º/2 CT) 
 
 
Em caso de irregularidade por omissão das diligências probatórias, o 
trabalhador só recebe metade da compensação se os motivos do 
despedimento forem declarados procedentes. 
 
 
Nova redacção dada pela Lei n.º 23/2012, de 25 de Junho .  
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
 



Lei nº. 11/2013, de 28 de Janeiro 
 
•  Veio estabelecer um regime temporário de pagamento dos subsídios de 
Natal e de férias para vigorar durante o ano de 2013. 
 
•  Regime regra: 
 

 » Pagamento do subsídio de férias antes do gozo das mesmas; 
 » Pagamento do subsídio de Natal antes de 15 de Dezembro; 
 
• Relativamente ao subsídio de Natal: 
 
  Regime excepcional 
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50% até 15 de Dezembro 

50% em duodécimos ao longo de 2013 



Lei nº. 11/2013, de 28 de Janeiro 
 
• Relativamente ao subsídio de férias: 
 
  Regime excepcional 
 
 
   Contratos sem termo: Se não manifestarem  
   discordância, por escrito, no prazo de 5 dias,  
   aplica-se a Lei.      
• Procedimento:  

    Contratos a termo ou de trabalho temporário: Se  
   pretenderem receber em duodécimos, têm que o  
   requerer por escrito. 
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50% até antes do início do gozo das férias 

50% em duodécimos ao longo de 2013 
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
 



Decreto Lei nº. 13/2013, de 25 de Janeiro 
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Acordo de 
 revogação  

do CT 
Passa a conferir 

Protecção 
no 

Desemprego 

Desemprego involuntário SE: 
 
» Se tratar de trabalhador qualificado 
» A empresa não diminuir o nível de emprego 
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Trabalhador Qualificado 
Actividade de complexidade técnica 
Elevado grau de responsabilidade 
Pressupõe especial qualificação 

Manutenção do nível  
de emprego 

A nova contratação tem que ser sem termo 

Tem que ser admitido nos 30 dias seguintes 

Consequência 
 da violação  

dos requisitos 

O trabalhador mantém o direito às prestações 
de desemprego, ficando o empregador 
obrigado, perante a Segurança Social, ao 
pagamento do montante correspondente à 
totalidade de concessão da prestação inicial de 
desemprego.  
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NUNO CEREJEIRA NAMORA 
AS ALTERAÇÕES AO CÓDIGO DO TRABALHO 
 





Nobre Guedes, Mota Soares & 
Associados - Soc. Advogados 

A reforma da legislação laboral 

 
Formação – 25 de fevereiro de 2013 



Programa 
 -  Regime Jurídico das compensações pela cessação do contrato de trabalho 
a) Contratos por tempo indeterminado 
b) Contratos a termo 
c) Regime transitório e sucessão de regimes 

 
- Redução ou suspensão da laboração em situação de crise empresarial 

 
- Renovação extraordinária do contrato de trabalho a termo certo 

 
-  Contratação coletiva de trabalho 
a) A desvalorização da contratação coletiva? 
b) Critérios de extensão da convenção coletiva 

 
- Relação entre as fontes de regulamentação 
a) Constitucionalidade do art. 7º da Lei 23/2012 

 
- Pagamento dos subsídios férias e Natal em 2013 

 
 
 



Regime jurídico das compensações em 
caso de cessação do contrato de trabalho 



Compensação por despedimento coletivo, extinção do 
posto de trabalho e inadaptação 

Art. 366º do CT 
Regime transitório ( artigo 6º da Lei 23/2012): 

Necessidade de distinguir entre os contratos celebrados antes de 1 de 

Novembro de 2011 e os contratos celebrados a partir dessa data. 

 

a) Contratos por tempo indeterminado celebrados após 1 de Novembro de 

2011  (regras para a cessação do contrato por despedimento coletivo,  

extinção do posto de trabalho e despedimento por inadaptação): 

- 20 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de  

antiguidade; 

 

Cálculo dos 20 dias é  resultante da divisão por 30 da RB e diuturnidades  

(RB:30 X 20) 

 



Cálculo da  compensação – novos contratos 
1º -  O valor da retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador a  não 
pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida ou seja € 
9.700,00  (20 x € 485); 

 

2º- O montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a 

retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador  ( 12 x RB) OU  a 240 
vezes o valor da  retribuição mínima mensal garantida ou seja 116.400,00 € 
(240x € 485€); 

 

• Em caso de fração de ano, o montante da compensação é calculado 

proporcionalmente. 

 
- Eliminação do limite mínimo da indemnização (3 meses). 
 



 
 
Cálculo da  compensação – contratos antigos 
 
b) Regime transitório aplicável aos contratos celebrados antes de 1 de  
Novembro de 2012 

 Cálculo da indemnização até 31/10/2012 

 1 mês por cada ano completo de 
antiguidade 

 

 Em caso de fração de ano,  o 
cálculo é proporcional 

 
 

 

 

Cálculo da indemnização desde 1/11/2012 

 20 dias por cada ano completo de 
antiguidade 

 

 Em caso de fração de ano,  o 
cálculo é proporcional 
 



 
Caducidade dos contrato de trabalho a termo 

 (art. 344.º e 345.º)  
 

Contratos de Trabalho celebrados a partir de 01/11/2011 

 

Aplicação das novas regras por remissão para o art. 366.º 

 

20 dias de retribuição base por cada ano completo de duração do contrato 

 

Em caso de fração de ano,  o cálculo é proporcional 

 

Cálculo dos 20 dias é  resultante da divisão por 30 da RB e diuturnidades  

(RB:30 X 20) 

 

 
 



 
 
Caducidade dos contratos a termo – contratos antigos 
 
b) Regime transitório aplicável aos contratos celebrados antes de 1 de  
Novembro de 2011 

 Cálculo da indemnização até 31/10/2012 

 2 dias se a duração total do 
contrato for superior a 6 meses 

 

 3 dias se a duração total do 
contrato não exceder os 6 meses  
 

 
 
 

 

Cálculo da indemnização desde 1/11/2012 

 20 dias de retribuição base por 
cada ano completo de duração do 
contrato 

 

 Em caso de fração de ano,  o 
cálculo é proporcional 
 



 
REGIME JURÍDICO DA REDUÇÃO OU SUSPENSÃO DA 
LABORAÇÃO EM SITUAÇÃO DE CRISE EMPRESARIAL 

(LAY OFF) 



LAY OFF 

Modalidade de suspensão ou redução do contrato de trabalho por dificuldades 
económicas da empresa (art. 298º) 

 

Condições: 

a) Situação de crise empresarial 

b) Transitoriedade da medida 

c) Indispensabilidade da medida para assegurar a viabilidade da empresa e 
manutenção dos postos de trabalho 

d) Empresa ter a sua situação regularizada perante a Administração Tributária e 
a Segurança Social – exceto se em processo de recuperação ou empresa 
declarada em situação económica difícil.             Alteração Lei 23/2012 

 



Redução ou suspensão da laboração 

- Arts. 298º a 316º do C.T. - Alteração de diversos preceitos  
 
- Ao nível da fundamentação: é acentuada a necessidade de justificar os 
fundamentos da medida – obrigatoriedade de disponibilizar, para consulta, os 
documentos contabilísticos e financeiros que reflitam a situação da empresa. 
 
- Envolvimento da ACT no processo. 
 
- O empregador só poderá recorrer novamente a este regime decorrido o 

equivalente a metade do período anteriormente utilizado. ( Novo art. 298º-A) 
 
 



LAY OFF 

- Compensação retributiva devida ao trabalhador = montante mínimo - 2/3 da 

sua retribuição normal ilíquida – com o limite  máximo de 3 RMMG ou seja 

1.455 € 
 

- 30% a cargo empregador; 70% a cargo Seg. Social. 
 
- Acompanhamento da medida – obrigação de entrega trimestral de documentos 
contabilísticos 
 

 
 



LAY OFF 

Quando, durante o período de redução ou suspensão, os trabalhadores 

frequentarem cursos de formação profissional adequados à finalidade de 

viabilização da empresa, de manutenção dos postos de trabalho, ou de 

desenvolvimento da qualificação profissional, acrescerá à compensação 

retributiva, uma comparticipação assegurada pelo Instituto do Emprego e 

Formação Profissional, cujo valor corresponde a 30% do Indexante dos Apoios 

Sociais, dos quais 15 % se destinam ao trabalhador e os outros 15% ao 

empregador.  
(Art. 305º/5 do CT) 

 



LAY OFF 

 Foram reduzidos os prazos de decisão do empregador de declaração da 

medida de suspensão ou redução da mesma, ambos de 10 para 5  dias, 

possibilitando-se ainda o início imediato da sua aplicação em caso de acordo 

com representantes dos trabalhadores, ou na sua falta, da maioria dos 

trabalhadores abrangidos. (art. 301.º/2 do CT) 

Para a prorrogação da medida, basta comunicação do empregador aos 

representantes dos trabalhadores ou, na sua falta, aos próprios trabalhadores 

abrangidos. Prazo 6 meses       (art. 301.º/3 do CT) 

Impossibilidade de fazer cessar os contratos dos trabalhadores abrangidos pela 

medida, exceto  cessação da comissão de serviço, caducidade de contrato a 

termo e despedimento com justa causa 

 

 



O REGIME DE RENOVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA 
DOS CONTRATOS A TERMO CERTO 



Lei 3/2012, de 10 de Janeiro - Contratos a termo  

- Contratos celebrados ao abrigo do disposto no Código do Trabalho, aprovado  
pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, i.e., celebrados após 17 de Fevereiro de  
2009) 

 
- Que atinjam o limite máximo de duração ou de renovações até 30 de Junho de  
2013.  

 
 

- Apenas duas renovações extraordinárias com a duração máxima de 18 meses. 
 



 

- O limite de vigência do contrato de trabalho a termo certo objeto  de 
renovação  extraordinária é fixado para 31 de Dezembro de 2014 

 

- O contrato de trabalho a termo certo em que sejam excedidos  os limites  

converte-se em contrato de trabalho sem termo. 

 

- Exigência de forma - aditamento tem de ser reduzido a escrito. 



Duração das renovações extraordinárias 
      

Não pode ser inferior: 
 

a ) 1/6 da duração máxima do contrato de acordo c/ o motivo justificativo do termo 
 
    ou 
 
b) A duração efetiva do próprio contrato (consoante aquela que for inferior)   

 



CONTRATAÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 



Direito laboral coletivo 

Regula situações entre os entes coletivos ou atuação de trabalhadores e 
empregadores na prossecução de interesses coletivos 

 

- Questões relativas aos entes laborais coletivos 

 

- Questões relativas à negociação coletiva  e aos irct 

 

- Questões relativas aos conflitos coletivos de trabalho 



A desvalorização da contratação coletiva 

 

 

Associações sindicais                                                     Associações empregadores 

 

Negociação e contratação coletiva 

 

Crise do associativismo sindical 

Diminuição trabalhadores sindicalizados ( desemprego, crise) 

Rigidez da contratação coletiva tradicional 

Caducidade de convenções anteriores ao CT de 2003 

                                              



A desvalorização da contratação coletiva 

 A Lei 23/2012 incrementa o tempo de trabalho e reduz custos com 
despedimento. 

 

 Esta Lei invalida convenções coletivas de trabalho limitando com efeitos 
retroativos a contratação coletiva 

 

 As imposições do Memorando sobrepõe-se à vontade das partes e até à 
própria constituição 



 
Critérios de extensão da convenção coletiva 

Art. 514º 

 

 

 Dever de promoção da contratação coletiva (art. 485º) 

 

 Portaria de extensão como forma de harmonização das condições de trabalho 

 

 A extensão deve ser determinada por circunstâncias sociais e económicas   

 



Alteração dos critérios de extensão 

 

 Critério da representatividade (resolução Conselho Ministros nº90/2012  
determinada pelo Memorando de Entendimento) 

 

 Associação empregadora representar pelo menos 50% trabalhadores sector 

 

 Eficácia retroativa limitada ao 1º dia do mês da publicação 

 



RELAÇÕES ENTRE FONTES DE REGULAMENTAÇÃO 



 
Lei 23/2012, de 25 de Junho (art. 7.º) 

 
• São nulas as cláusulas que prevejam montantes superiores aos do Código do 
Trabalho relativas a: 

–Compensação por Despedimento Coletivo ou de despedimento que leve à 
aplicação de cálculo com base naquela; 

–Valores de compensação por cessação de Contrato de Trabalho; 

–Disposições sobre descanso compensatório, por trabalho suplementar, 
prestado em dia útil, em dia de descanso semanal complementar ou em dia 
feriado 

• As majorações ao período anual de férias estabelecidas em IRCT ou Contratos 
de Trabalho posteriores a 01/12/2003 são reduzidas em montante equivalente 
até 3 dias. 

 



Lei 23/2012, de 25 de Junho (art. 7.º) 

• Ficam suspensas durante 2 anos as disposições de IRCT e as cláusulas de 
Contratos de Trabalho sobre: 

–Acréscimos de pagamento de trabalho suplementar superiores aos 
estabelecidos pelo Código do Trabalho 

–Retribuição do trabalho normal prestado em dia feriado, ou descanso 
compensatório por essa mesma prestação, em empresa não obrigada a 

suspender o funcionamento nesse dia 

 

• Decorrido o prazo de 2 anos sem que as referidas disposições tenham sido 
alteradas, os montantes por elas previstos são reduzidos para metade. 



Constitucionalidade do art. 7º da Lei 23/2012 

 Norma visa assegurar eficiência das medidas da Lei que constam do 
Memorando  de Entendimento assinado com a Troika  

 

 Art. 7º nº 5 impõe uma redução ope legis das cláusulas dos IRCT 

 

 Dúvidas quanto à constitucionalidade formal – aprovado por Resolução CM e 
não por Lei 

 

 Dúvidas quanto à constitucionalidade material na medida em que é sempre 
possível denunciar os CCT e provocar a sua caducidade 



Subsídios férias e Natal em 2013 



 
Pagamento dos subsídios férias e Natal em duodécimos 

 

 Lei n.º 11/2013, de 28 de Janeiro 

 Regime temporário para vigorar durante 2013 

 Efeitos reportados a 1 de Janeiro de 2013 

 Não se aplica a subsídios relativos a férias vencidas antes da entrada em vigor 

e não liquidados 

 Após a publicação o trabalhador tem 5 dias para manifestar expressamente 

vontade de não ser aplicado o regime 

 

 

 

http://dre.pt/util/getpdf.asp?s=sum&serie=1&iddr=2013.19&iddip=20130187


Pagamento dos subsídios férias e Natal em duodécimos 

Subsídio Natal 

     a) 50% até 15 de Dezembro de 2013 

     b) 50% duodécimos ao longo do ano 

 

Subsídio Férias 

a) 50% antes do início das férias 

b) 50% em duodécimos ao longo do ano 

 

Em caso de gozo interpolado o subsídio referido em a) é pago 
proporcionalmente 

 

 



 Contratos a termo e trabalho             depende acordo escrito 

                                   

 Compensação pelo empregador em caso de cessação do contrato durante 
2013 e caso o trabalhador tenha recebido mais do que seria devido 

 

 Violação – contraordenação muito grave 

 

 Suspende-se durante 2013 o art. 263º, 1 parte final e art. 264º, nº3 

 



 
José Mota Soares 

Sócio - Departamento laboral 
 

Av. da Liberdade, 38 - 4º 
1250 - 145 Lisboa - Portugal 

Tel: 351.21 0900 300 Fax: 351. 21 0900 399 
Email: jms@cscg.pt  

  
Site: www.cscg.pt 
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