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FLASH DE LABORAL 

 

Alterações ao Código do Trabalho e ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social 

Foi publicada, no Diário da República n.º 169, de 4 de setembro de 2019, a Lei n.º 93/2019, que procede 

a alterações ao Código do Trabalho e ao Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial 

de Segurança Social (“Código Contributivo”), concluindo um processo legislativo que decorreu ao longo 

de todo o último ano, após acordo alcançado em sede de concertação social. 

 

Numa primeira apreciação, pode dizer-se, em síntese, que estas alterações, ao contrário do que tem 

sido por vezes transmitido na comunicação social, não alteram significativamente o quadro regulatório 

anterior, vindo sobretudo introduzir algumas restrições no recurso à contratação a termo, nas quais se 

inclui uma nova contribuição para a segurança social, e eliminado algumas formas flexíveis de 

organização do tempo de trabalho, designadamente o recurso ao banco de horas por acordo individual, 

entre outras alterações de caráter mais pontual. Em sentido mais permissivo, é de salientar o 

alargamento da possibilidade de recurso ao contrato de trabalho de muito curta duração, permitindo 

assim a mais empresas contar com esta opção de recrutamento dos seus recursos humanos.  

 

Das alterações introduzidas, destacamos as seguintes: 

 

1. Contratação a termo 

A principal alteração à legislação em vigor prende-se com a contratação a termo, quer quanto à 

respetiva admissibilidade, quer quanto á duração, que passa a ser mais reduzida. Em primeiro lugar, 

há um alargamento da imperatividade do regime legal da contratação a termo, que passa a ser 

insuscetível de modificação por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, com exceção do 
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elenco de necessidades temporárias que permitem o recurso à contratação termo, e do direito de 

preferência na admissão de trabalhador a termo na celebração de contrato sem termo. Assim, passa 

por exemplo, a ser incontornável a proibição de celebrar contratos a termo com base no lançamento 

de nova atividade ou início de laboração de novo estabelecimento, quando a empresa tenha mais de 

250 trabalhadores, pois deixa de ser possível afastar esta proibição através de regulamentação coletiva 

do trabalho – os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho que possuam disposições 

contrárias ao novo regime devem ser revistos no prazo de 12 meses, sob pena de nulidade. É de 

sublinhar ainda que esta proibição passa a aplicar-se a empresas com mais de 250 trabalhadores, em 

vez do anterior limite de 750 trabalhadores - o que limitará bastante o recurso à contratação por este 

motivo, especialmente no tocante ao setor da distribuição – e que a duração total dos contratos a termo 

celebrados com base neste motivo não pode exceder dois anos do início do lançamento da atividade 

ou laboração do estabelecimento, resolvendo-se assim definitivamente uma questão que foi já bastante 

discutida na jurisprudência.  

 

A alteração que trará, talvez, maior impacto é a que consagra a eliminação da contratação termo com 

motivação na contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego, que constituía uma das 

motivações mais utilizadas pelas empresas. Em contrapartida, passa a ser possível fixar o período 

experimental de trabalhador à procura do primeiro emprego e de desempregado de longa duração em 

180 dias, independentemente da natureza das funções a desempenhar, medida que será alvo de já 

anunciada fiscalização sucessiva de constitucionalidade pelo Tribunal Constitucional, sendo de 

recomendar alguma prudência no recurso a esta faculdade até à clarificação que a decisão deste 

tribunal trará à situação.  

 

Também importante é a restrição da contratação a termo com motivação em desemprego, já que em 

lugar dos anteriores desempregados de longa duração que eram elegíveis para esta contratação – 

desempregados de qualquer idade inscritos há mais de um ano no centro de emprego – a contratação 

a termo fundada em desemprego fica agora restrita aos desempregados de muito longa duração – 
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embora o Código do Trabalho não precise quais os desempregados que se integram nesta categoria, 

alguns diplomas legais consideram como tal os desempregados com mais de 45 anos, inscritos no 

centro de emprego há mais de dois anos. 

 

Quanto à duração dos contratos a termo, apresentam-se as principais alterações ao artigo 148.º do CT 

em tabela comparativa com o regime anteriormente vigente, para maior facilidade de exposição: 

 

Duração dos contratos a termo: Anterior versão do Código do 

Trabalho 

Novo regime 

Contratos a termo certo Três anos e três renovações 

(durações reduzidas para pessoa á 

procura de primeiro emprego e 

desempregado de longa duração). 

Dois anos e três renovações 

Contratos a termo incerto Seis anos Quatro anos 

Contratos a termo certo com base no 

lançamento de nova atividade ou 

início de laboração de 

estabelecimento 

Dois anos Dois anos a contar do início do 

motivo justificativo 

 

Ainda nesta matéria, há que realçar o possível aumento de custos operacionais que decorrerá do 

recurso intensivo a contratação a termo, em virtude da alteração do Código Contributivo que lança uma 

nova contribuição – a Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva (“CAREx”). Os empregadores 

que, por referência a um determinado ano civil, apresentem um “peso anual de contratação a termo” 

superior ao indicador setorial em vigor, que será definido em Portaria a publicar no primeiro trimestre 

do ano civil a que respeita, ficam sujeitos ao pagamento de uma contribuição adicional para a 

Segurança Social, cuja base de incidência é a totalidade das remunerações base, em dinheiro ou em 

espécie, relativas aos contratos a termo resolutivo, devidas no ano civil a que o apuramento respeita. 
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A liquidação desta contribuição será feita oficiosamente, no primeiro trimestre do ano civil seguinte. A 

taxa da CAREx será progressiva, em função do desvio efetivamente verificado face ao indicador 

setorial, até um máximo de 2%, em valores a fixar em decreto regulamentar. Apenas ficam excluídos 

do cômputo de contratos a termo, para este efeito tributário, os contratos a termo celebrados para 

substituição de trabalhador em gozo de licença de parentalidade ou com incapacidade temporária para 

o trabalho, os contratos de trabalho de muito curta duração e os contratos obrigatoriamente celebrados 

a termo resolutivo por imposição legal ou em virtude dos condicionalismos inerentes ao tipo de trabalho 

ou à situação do trabalhador (sendo incerto se têm cabimento nestas exceções as contratações por 

motivo de sazonalidade, por exemplo, enquanto condicionalismo inerente ao tipo de trabalho). Contudo, 

a norma que cria a CAREx apenas entrará em vigor quando for regulamentada. 

 

Cumpre ainda referir o alargamento da possibilidade de recurso ao contrato de trabalho de muito curta 

duração. Anteriormente, a possibilidade de recorrer a esta modalidade simplificada de contrato a termo, 

celebrado através de formulário eletrónico e com dispensa de forma escrita, encontrava-se restrita a 

atividade sazonal agrícola ou evento turístico, não podendo o contrato ter duração superior a 15 dias. 

Com as alterações agora introduzidas, qualquer empresa pode agora recorrer a esta modalidade 

contratual, desde que demonstrando que o seu ciclo anual apresenta irregularidades decorrentes do 

respetivo mercado, ou de natureza estrutural, que não são passíveis de ser asseguradas pela sua 

estrutura permanente, e a respetiva duração máxima passa a ser de 35 dias. 

 

Por fim, é expressamente consagrado que a caducidade do contrato de trabalho a termo confere 

sempre direito a indemnização por caducidade, a menos que decorra de declaração do próprio 

trabalhador, acabando com a interpretação da norma anterior, sustentada pelos tribunais, segundo a 

qual esta indemnização apenas era devida em caso de a caducidade decorrer de declaração do 

empregador, pelo que ficavam isentos da obrigação de pagamento de indemnização os contratos a 

termo certo não renovável. 
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As alterações introduzidas pela nova lei não se aplicam, contudo, a contratos de trabalho a termo 

celebrados antes da sua entrada em vigor, no que respeita à sua admissibilidade, renovação e duração. 

 

2. Período Experimental 

Para além do já referido alargamento do período experimental para 180 dias no caso de trabalhador à 

procura do primeiro emprego e de desempregado de longa duração, independentemente das funções 

desempenhadas (norma que será ainda objeto de fiscalização sucessiva da constitucionalidade pelo 

Tribunal Constitucional), o período experimental passa agora a ser reduzido ou excluído no caso de ter 

existido anterior contrato a termo, contrato de trabalho temporário, contrato de prestação de serviços 

ou estágio profissional para a mesma atividade ou posto de trabalho, entre as mesmas partes, 

clarificando-se assim uma situação que já foi discutida nos tribunais. De referir que a norma não exige 

que a anterior relação contratual seja consecutiva ou imediatamente anterior, mas apenas anterior, sem 

que seja estipulado qualquer limite temporal à eficácia da norma, o que obrigará a redobrados cuidados 

na definição do período experimental, no caso de empregadores com grandes equipas de trabalho e 

elevado turnover. 

 

3. Proteção de trabalhador com doença oncológica 

O trabalhador com doença oncológica é expressamente equiparado ao trabalhador com deficiência ou 

doença crónica, designadamente quanto ao direito a medidas de ação positiva para ocupação efetiva 

e, quando em fase de tratamento, a dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade, 

banco de horas, horário concentrado ou entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte.   

 

4. Direito a formação profissional 

Os trabalhadores passam agora a ter direito a quarenta horas anuais de formação contínua, em lugar 

das anteriores trinta e cinco horas anuais. Não tendo sido aprovada qualquer disposição transitória a 
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este respeito, os planos de formação plurianuais em curso deverão ser revistos de modo a acomodar 

esta majoração. 

 

5. Trabalho intermitente 

Numa tentativa de relançar o recurso ao contrato de trabalho intermitente, no qual as partes podem 

acordar que a prestação de trabalho seja intercalada por um ou mais períodos de inatividade (p. ex. 

três meses de trabalho/três meses de inatividade), foram alteradas várias disposições do respetivo 

regime jurídico. Assim, o período mínimo de trabalho anual é agora de cinco meses a tempo completo, 

dos quais três devem ser consecutivos, em lugar dos anteriores seis meses e quatro meses 

consecutivos. O trabalhador que, nos períodos de inatividade, exerça outra atividade passa a ter de 

informar o empregador desse facto. 

  

6. Trabalho temporário 

Numa alteração que poderá ter grande importância prática para as empresas que recorrem a trabalho 

temporário, a lei prevê agora que, sempre que o trabalhador temporário seja cedido à empresa 

utilizadora sem que tenha celebrado, com a empresa de trabalho temporário, contrato de trabalho 

temporário ou trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária, considera-se que o trabalho 

é prestado à empresa utilizadora em regime de contrato de trabalho sem termo, o que deverá implicar 

uma cuidadosa revisão dos procedimentos de contratação nesta matéria.  

 

É eliminado o período inicial de 60 dias de prestação de trabalho temporário durante o qual o não era 

aplicável ao trabalhador temporário o instrumento de regulamentarão coletiva do trabalho aplicável aos 

trabalhadores da empresa utilizadora que exerçam as mesmas funções, o qual é agora aplicável aos 

trabalhadores temporários desde o início da prestação do trabalho. 
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Foi também introduzido um limite de seis renovações para o contrato de trabalho temporário a termo 

certo, exceto quando para substituição de trabalhador ausente, embora este limite não se aplique a 

contratos de trabalho temporário, celebrados antes da entrada em vigor da nova lei. 

 

Por fim, são também reforçadas as exigências legais de motivação do recurso ao trabalho temporário, 

devendo o contrato de trabalho temporário celebrado entre o trabalhador e a empresa de trabalho 

temporário incluir agora referência aos motivos invocados pela empresa utilizadora.  

 

7. Banco de horas 

As presentes alterações vieram eliminar o banco de horas por acordo individual, caducando os acordos 

atualmente existentes no prazo de 12 meses após o início de vigência da nova lei. Por outro lado, o 

recurso ao banco de horas grupal, através do qual o regime de banco de horas pode ser aplicado ao 

conjunto dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade económica, desde que a maioria o 

aceite, deixa de ter de estar previsto em instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, podendo 

ser implementado na referida equipa, secção ou unidade económica através de referendo. Para este 

efeito, o empregador deverá elaborar um projeto de regime de banco de horas e publicitar o mesmo 

junto dos trabalhadores, dos representantes dos trabalhadores e da ACT, com a antecedência mínima 

de 20 dias relativamente à data do referendo. Sendo o projeto aprovado em referendo por pelo menos 

65% dos trabalhadores abrangidos, o regime poderá vigorar por um máximo de quatro anos, a menos 

que, após a aprovação, a composição da equipa se altere em mais de 65% face ao universo eleitoral 

original, ou no caso de um terço dos trabalhadores abrangidos, uma vez decorrido metade do período 

de vigência do regime de banco de horas, solicitar a realização de novo referendo, e no mesmo a 

proposta não vier a obter a maioria necessária. 

 

8. Assédio 
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Reforçando a importância cada vez maior da proibição do assédio no direito do trabalho português, a 

nova lei vem incluir a proibição de assédio entre os deveres gerais do empregador, e considerar abusiva 

a sanção disciplinar motivada pelo facto de o trabalhador ter alegado ser vítima de assédio ou sido 

testemunha em processo judicial e/ou contraordenacional de assédio. A aplicação de sanção abusiva 

passa a constituir contraordenação muito grave, quando anteriormente era apenas contraordenação 

grave. 

A prática de assédio pelo empregador ou por outros trabalhadores passa também a estar 

expressamente incluída no elenco de motivos que justificam a resolução do contrato de trabalho com 

justa causa pelo trabalhador, com o correspondente direito a indemnização. A importância destas 

alterações vem tornar mais urgente a adoção de procedimentos internos de prevenção do assédio. 

 

9. Regulamentação coletiva de trabalho 

Várias alterações foram agora introduzidas ao direito de escolha de convenção coletiva de trabalho, 

por trabalhador não filiado em associação sindical, em caso de concorrência de convenções coletivas 

na mesma empresa. Em primeiro lugar, é expressamente referido que essa escolha só é válida desde 

que o trabalhador se integre no âmbito do setor de atividade, profissional e geográfico do instrumento 

escolhido. Depois, precisa-se que essa escolha deve ser efetuada no prazo de três meses após entrada 

em vigor do instrumento escolhido, ou do início do contrato de trabalho, se posterior. Finalmente, limita-

se o uso desta faculdade a uma única vez por trabalhador, mesmo que perante empregadores 

diferentes, desde que sujeitos aos mesmos instrumentos. 

 

Foi também expressamente incluída nas causas de cessação de vigência de convenção coletiva a 

extinção de associação sindical ou de empregadores outorgantes, introduzindo-se também uma norma 

anti abuso, nos termos da qual a convenção continuará em vigor quando o serviço competente do 

ministério responsável pela área laboral conclua que essa extinção foi promovida de forma voluntária 

com o objetivo de, por essa via, obter a caducidade da convenção. 
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Finalmente, é instituído um regime de arbitragem e mediação para a suspensão do período de 

sobrevigência de convenção coletiva de trabalho.  

 

10. Trabalho suplementar 

Fica agora expressamente vedado estipular em instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 

regras de pagamento de trabalho suplementar menos favoráveis do que as constantes da lei geral. Nos 

termos do direito transitório aprovado, os instrumentos de regulamentação coletiva de trabalho 

atualmente em vigor que possuam disposições contrárias ao novo regime devem ser revistos no prazo 

de 12 meses, sob pena de nulidade, sendo a partir dessa data devido o pagamento de trabalho 

suplementar à taxa legal aplicável. 
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