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ANTECEDENTES



ANTECEDENTES

saída da Troika… … entrada da “geringonça”
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UMA LEGISLATURA

UM CÓDIGO

SEIS ALTERAÇÕES



2016

• Combate

ao assédio

• Feriados

• Trabalho

Temporário

• Duodécimos

• Transmissão de 

estabelecimento

• Igualdade salarial

• Quotas para 

pessoas com 

deficiência

• Parentalidade

20172017

2018

2019 2019

ANTECEDENTES



2016



Processo disciplinar obrigatório

Proteção do denunciante

7 ou + trabalhadores

Obrigação de informação

2017



2018

Transmissão de 
estabelecimento



2019

≥ 75 trabalhadores ≤ 2% trabalhadores ≥ 60% deficiência
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ALTERAÇÕES NA 
CONTRATAÇÃO



Norma genérica de 
admissibilidade
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CONTRATOS A TERMO

O contrato de 
trabalho a termo só
pode ser celebrado
para satisfação de 

necessidade
temporária da 

empresa e pelo
período

estritamente
necessário à 

satisfação dessa 
necessidade

O contrato de trabalho a 
termo só pode ser 
celebrado para a 

satisfação de 
necessidades temporárias, 
objetivamente definidas

pela entidade
empregadora e apenas

pelo período estritamente
necessário à satisfação

dessas necessidades



Duração máxima termo 
certo
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CONTRATOS A TERMO

3 anos 2 anos

Duração máxima termo 
incerto

6 anos 4 anos

Duração máxima 
renovações

Sem limites
Igual à duração do prazo 

inicial
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CONTRATOS A TERMO

Renovação

• Max. 3 renovações

• Duração total renovações ≤ período inicial

▪ 1 ano + 6 meses + 6 meses

▪ 1 ano + 1 ano

▪ 1 ano + 6 meses + 3 meses

▪ 6 meses + 6 meses + 6 meses



Trabalhadores à procura do primeiro emprego e 
desempregados de longa duração?
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CONTRATOS A TERMO

Sim Não

Desempregados de muito longa duração?Não Sim

“As 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” (art. 4.º/2, c) Portaria n.º 112-A/2019)
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CONTRATOS A TERMO

Contratação no início da atividade, 
nova atividade ou abertura de 

estabelecimento?

Qualquer 
empresa

Só empresas com menos 
de 250 trabalhadores

Duração do contrato não pode ultrapassar os 2 
anos após o evento que o justifica

Abertura de estabelecimento 
pertencente a empresa com 
menos de 750 trabalhadores 
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CONTRATOS A TERMO

No caso de contrato não sujeito a renovação, 
trabalhador tem direito a compensação?

Não Sim

Agravamento da TSU a cargo da 
empresa por recurso excessivo à 

contratação a termo?
Não Sim

Agravamento 
progressivo até 
máximo de 2%
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CONTRATOS A TERMO

Rotatividade Excessiva

• Número anual de contratações a termo superior ao indicador setorial

• Indicador setorial a publicar anualmente no 1.º trimestre do ano a que respeita

• Apuramento a ser feito no 1.º trimestre do ano seguinte

• Pagamento em 30 dias após notificação

• Base de incidência contributiva simplificada (só retribuição base)

• Escala de progressão (até 2% sobre contribuições empresa) a definir por Decreto Regulamentar

• Exceção – licença parental / incapacidade temporária por doença



19

CONTRATOS DE MUITO CURTA DURAÇÃO

Em que caso são admissíveis?
Atividade sazonal

agrícola ou
evento turístico

Acréscimo excecional e 
substancial da atividade de 

empresa cujo ciclo anual
apresente irregularidades
decorrentes do respetivo
mercado ou de natureza

estrutural que não seja passível
de assegurar pela sua estrutura

permanente

Limite por contrato15 dias 35 dias

Limite 70 dias é aferido a que nível?
Mesmo 

empregador
Mesmo trabalhador



Contratação de trabalhadores à procura do 
primeiro emprego e desempregados de longa 

duração?
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PERÍODO EXPERIMENTAL

Depende 
das 

funções
180 dias

Estágio profissional reduz ou elimina período 
experimental?

Não Sim
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TRABALHO TEMPORÁRIO

Trabalho 
temporário

Falta de 
assinatura do CTT

Contrato com a 
utilizadora

Limite de 
renovações – 6

Não se aplica a 
substituições

Aplicação do IRCT 
da utilizadora

Imediatamente
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BANCO DE HORAS

Acordo 
Individual

Maioria 
eletiva

75% 65%
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BANCO DE HORAS

Grupal

• 2 h dia / 50 h semana / total 150 h

• Duração máxima regime – 4 anos

• Procedimento:

• Empresa elabora projeto (âmbito / duração do regime / compensação / período de
referência / pré-aviso)

• Empresa publicita com 20 dias antecedência (e envia a ACT)

• Pode haver comissão representativa

• Aprovação por 65% (e enquanto permanecerem 65%)

• Revogação por trabalhadores – ½ duração + novo referendo pedido por 1/3 trabalhadores +
não aprovação em votação: regime cessa em 60 dias

• Falta de aprovação em referendo – 1 ano (na prática… referendo só anual)



FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Quantas horas de formação por ano?35 40

CONTRATAÇÃO COLETIVA

Proibido

regular

Retribuição trabalho 
suplementar

Só se for mais favorável ao 
trabalhador

Contratos a termo
Motivos

Preferência na admissão
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ALTERAÇÕES NA 
PARENTALIDADE



PARENTALIDADE

Aumento 
da 
proteção 
do Pai

Licença parental 
obrigatória

20 dias úteis

Licença parental 
facultativa

5 dias úteis

Notificações à 
CITE

Denúncia no período experimental

Não renovação de contrato a termo



27

Licença Duração Comparticipação Segurança Social

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

Pelo período de 
tempo necessário

100% da remuneração de referência 
(RR)

Licença para deslocação a unidade hospitalar fora
da ilha de residência por risco clínico e por
interrupção de gravidez

Não especificado 100% da RR

Licença para assistência a filho com doença
oncológica

Máx. 6 anos
65% da RR (máx. mensal = 2x IAS = 

871,52€)
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Dispensas e faltas Duração
Comparticipação 
Segurança Social

Dispensa de trabalhadora grávida, puérpera ou
lactante, por motivo de proteção da sua segurança
e saúde, e respetivo acompanhante, nas
deslocações entre ilhas

Pelo período de tempo 
necessário

100% da 
remuneração de 

referência (RR) do 
beneficiário

Falta para acompanhante de grávida que se
desloque a unidade hospitalar fora da ilha de
residência para realização de parto

Quando se mostre imprescindível 
e pelo período de tempo que se 

mostre adequado

N/A

Dispensa para consulta de procriação medicamente 
assistida

Máx. 3 dispensas que não 
determinam perda de direitos e 

são consideradas como prestação 
efetiva de trabalho

N/A



29

Licença Duração
Subsídio parental 

inicial
Comparticipação 
Segurança Social

Internamento hospitalar da criança
imediatamente após o período de
internamento pós-parto, para
cuidados médicos especiais

Período de 
internamento /

Máx. 30 dias

Período de 
internamento /

Máx. 30 dias

100% da remuneração de 
referência (RR) do 

beneficiário
(* acréscimo para 

nascimentos múltiplos –
80%)

Internamento hospitalar da criança
imediatamente após o período de
internamento pós-parto, para
cuidados médicos especiais, quando o
parto ocorra até às 33 semanas
(inclusive)

Todo o período 
de internamento

+ 30 dias

Período de 
internamento da 

criança
+ 30 dias após alta 

hospitalar

100% da RR

Parto ocorra até às 33 semanas
(inclusive)

+ 30 dias
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E PARA TERMINAR…



EXTINÇÃO DO POSTO DE TRABALHO
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Aumento da duração do processo

• Pronúncia pelo trabalhador – de 10 para 15 dias

• ACT – de 3 para 5 dias úteis

Comunicação 
Inicial

Pronúncia 
trabalhador

15 dias

Parecer da ACT

5 + 7 dias
(úteis)

Decisão final

+ 5 dias
Aviso prévio



APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO

32

Entrada em vigor 1 de outubro de 2019

Regra geral
Nova lei aplica-se a contratos 
anteriores

Exceção: condições de validade e efeitos de 
factos ou situações anteriores àquele momento

Contratos a termo
Nova lei não se aplica aos celebrados 
antes de 1 de outubro de 2019

Admissibilidade, renovação e duração destes 
continua a reger-se por lei anterior

Banco de horas 
individual

Cessa a 30 de setembro de 2020

Agravamento TSU 
rotatividade excessiva

1 de janeiro de 2020

Duração das licenças 
do pai

Entra em vigor com LOE 2020
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