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Código de Trabalho, respetiva regulamentação e Código Contributivo 
 
Resumo (não dispensa a consulta da Lei n.º 93/2018, de 4 de setembro): 
 
 
 
As principais alterações ao Código de Trabalho são as seguintes: 
 
Altera os artigos 3.º, 63.º, 85.º a 87.º, 112.º, 127.º, 131.º, 139.º, 140.º, 142.º, 148.º, 149.º, 159.º, 
160.º, 173.º, 177.º, 181.º, 182.º, 185.º, 208.º-B, 331.º, 344.º, 370.º, 394.º, 447.º, 456.º, 497.º, 
500.º, 501.º, 502.º, 512.º e 513.º do Código do Trabalho 
 
 
- Contratos de trabalho a termo 
 
São limitadas as possibilidades legais de uso dos contratos de trabalho a termo. 
 
Redução dos prazos de duração máxima dos contratos a termo certo e incerto: 
 
 
A termo certo: 
 
A duração do contrato de trabalho a termo certo não pode ser superior a 2 anos. 
 
O contrato de trabalho a termo certo pode ser renovado até três vezes e a duração total das 
renovações não pode exceder a do período inicial daquele. 
 
É incluída no cômputo do limite dos 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. 
 
O regime agora alterado não se aplica aos contratos de trabalho a termo resolutivo, no que 
respeita à sua admissibilidade, renovação e duração, celebrados antes da entrada em vigor da 
lei. 
 
 
Explicação:  
 
A duração máxima dos contratos a termo certo é reduzida de 3 para 2 anos. 
 
O número máximo de renovações mantém-se em três, mas com uma nova e importante 
alteração: a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial daquele. 
Ou seja, as renovações dos contratos de trabalho a termo certo não poderão ser superiores à 
duração do primeiro contrato. 
 
Por exemplo, se a empresa celebrar um contrato a termo certo com a duração de seis meses 
com um trabalhador, as renovações seguintes, no total das renovações (cujo máximo são 3 
renovações), não poderão ser superiores a seis meses. Ou seja, se o prazo inicial for 6 meses, 
a duração total não poderá ultrapassar 1 ano. Se o prazo inicial for 3 meses, a duração total 
não poderá ultrapassar 6 meses. Se a duração inicial for 1 ano, a duração total será de 2 anos, 
que corresponde ao novo prazo máximo total. 
 
Isto significa que se o contrato de trabalho for automaticamente renovado pelo mesmo prazo 
inicial, só poderá ser renovado uma vez, pois atingirá o máximo de duração (duração total das 
renovações não pode exceder a do período inicial daquele). Para conseguir a utilização do 
máximo de renovações (três renovações) terão que ser realizadas renovações expressas por 
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prazo diferente. Tais renovações por prazo diferente não poderão ser superiores ao prazo 
inicial. Caso contrário o contrato converte-se em sem termo. 
 
Estas alterações só se aplicam aos novos contratos de trabalho. 
 
 
* * * 
 
Além das situações previstas no n.º 1 do artigo 140º, pode ser celebrado contrato de trabalho a 
termo certo para: 
 
a) Lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início do funcionamento de 
empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 250 
trabalhadores, nos dois anos posteriores a qualquer um desses factos; 
b) Contratação de trabalhador em situação de desemprego de muito longa duração. 
 
Na situação prevista na alínea a) do n.º 4 do artigo 140.º, a duração do contrato de trabalho a 
termo certo não pode exceder os dois anos posteriores ao início do motivo justificativo. 
 
 
Explicação: 
 
Deixa de constar a contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego ou em situação 
de desemprego de longa duração. Apenas se possibilita a contratação a termo de trabalhador 
em situação de desemprego de muito longa duração. 
 
O lançamento de nova atividade de duração incerta, bem como início do funcionamento de 
empresa ou de estabelecimento pertencente a empresa com menos de 250 trabalhadores 
(anteriormente a lei fixava em 750 trabalhadores), é fundamento para o termo mas somente 
nos dois anos posteriores a qualquer um desses factos. E a duração do contrato de trabalho a 
termo certo não pode exceder os dois anos posteriores ao início do motivo justificativo. 
 
Estas alterações só se aplicam aos novos contratos de trabalho. 
 
 
* * * 
 
 
Em caso de caducidade de contrato de trabalho a termo certo por verificação do seu termo, o 
trabalhador tem direito a compensação correspondente a 18 dias de retribuição base e 
diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, calculada nos termos do artigo 366.º, 
salvo se a caducidade decorrer de declaração do trabalhador nos termos do n.º 1 do artigo 
344º. 
 
Explicação: 
 
Anteriormente a lei previa que o direito a compensação era em caso de caducidade de contrato 
de trabalho a termo certo decorrente de declaração do empregador. Agora o direito à 
compensação ocorre sempre, excepto se for o trabalhador a comunicar a vontade de fazer 
cessar o contrato. Isto significa que se o contrato de trabalho inicial prever a não renovação (ou 
seja, na própria celebração existir uma cláusula de não renovação, isto porque o artigo 149º, 
n.º 1 estabelece que “As partes podem acordar que o contrato de trabalho a termo certo não 
fica sujeito a renovação”) o direito à compensação permanece (ficando solucionada a anterior 
discussão na doutrina). 
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A termo incerto: 
 
A duração do contrato de trabalho a termo incerto não pode ser superior a quatro anos. 
 
Esta alteração só se aplica aos novos contratos de trabalho. 
 
 
Explicação:  
 
A duração máxima dos contratos a termo incerto é reduzida de 6 para 4 anos. 
 
 
 
- Para os contratos a termo certo e a termo incerto 
 
O contrato de trabalho a termo resolutivo 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 
 
O regime do contrato de trabalho a termo resolutivo não pode ser afastado por instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho, com exceção do n.º 2 do artigo 140º e do artigo 145.º 
(inversão da regra geral que permitia que os IRCT afastassem o regime do contrato de trabalho 
a termo resolutivo, com excepção da alínea b) do n.º 4 do artigo 140º e dos n.os 1, 4 e 5 do 
artigo 148º; agora passa a existir uma proibição geral com duas excepções: definição das 
necessidades temporárias e preferência na admissão) 
 
 
 
 
 
- Alteração ao Código Contributivo 
 
 
A regulamentação das alíneas r), x) e aa) do n.º 2 do artigo 46.º e do artigo 55.º-A, ambos do 
Código, é precedida de avaliação efetuada em reunião da Comissão Permanente de 
Concertação Social. 
 
O disposto nas alíneas r), x) e aa) do n.º 2 do artigo 46.º e o artigo 55.º-A, ambos do Código, só 
entram em vigor quando forem regulamentados. 
 
É aditado ao Código Contributivo o artigo 55.º-A, com a seguinte redação: 
 
Artigo 55.º-A 
Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva 
1 - Às pessoas coletivas e às pessoas singulares com atividade empresarial, 
independentemente da sua natureza e das finalidades que prossigam, que no mesmo ano civil 
apresentem um peso anual de contratação a termo resolutivo superior ao respetivo 
indicador setorial em vigor, é aplicada uma contribuição adicional por rotatividade 
excessiva. 
2 - O indicador setorial anual consta de portaria dos membros do Governo responsáveis pelas 
áreas do emprego e da segurança social, publicada no primeiro trimestre do ano civil a que 
respeita. 
3 - O apuramento das entidades empregadoras que se encontram nas condições previstas no 
n.º 1 e da respetiva obrigação contributiva é efetuado oficiosamente no primeiro trimestre do 
ano seguinte àquele a que respeita. 
4 - A obrigação contributiva prevista no número anterior constitui-se no momento em que a 
instituição de segurança social competente notifica a entidade empregadora do valor da 
contribuição adicional por rotatividade excessiva e efetiva-se com o seu pagamento. 
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5 - Constitui base de incidência contributiva o valor total das remunerações base, em dinheiro 
ou em espécie, relativas aos contratos a termo resolutivo, devidas no ano civil a que o 
apuramento respeita. 
6 - 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. 
7 - O pagamento da contribuição deve ser efetuado no prazo de 30 dias a contar da 
notificação, sem prejuízo da celebração de acordo de regularização voluntária de dívida, nos 
termos da alínea b) do n.º 7 do artigo 190.º 
8 - O disposto no presente artigo não se aplica: 
a) Aos contratos de trabalho a termo resolutivo celebrados para: 
i) Substituição de trabalhador que se encontre no gozo de licença de parentalidade; 
ii) Substituição de trabalhador com incapacidade temporária para o trabalho por doença por 
período igual ou superior a 30 dias. 
b) Aos contratos de trabalho de muito curta duração celebrados nos termos do disposto na 
legislação laboral. 
9 - O disposto no presente artigo não se aplica ainda aos contratos obrigatoriamente 
celebrados a termo resolutivo por imposição legal ou em virtude dos condicionalismos 
inerentes ao tipo de trabalho ou à situação do trabalhador. 
10 - Constituem contraordenação muito grave as falsas declarações sobre o tipo de contrato de 
trabalho celebrado, com o intuito de isentar a entidade empregadora da obrigação contributiva 
prevista no presente artigo. 
11 - Sempre que se verifique a situação prevista no número anterior é notificado o serviço com 
competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral. 
12 - São definidos por decreto regulamentar os conceitos e os procedimentos 
necessários à implementação e à execução do presente artigo. 
13 - A contribuição adicional prevista no presente artigo destina-se à proteção na eventualidade 
de desemprego. 
 
 
O artigo 55.º-A do Código Contributivo produz efeitos no dia 1 de janeiro de 2020 (mas só entra 
em vigor quando for regulamentado, ou seja, está condicionado à futura regulamentação). 
 
São revogados o artigo 55.º, o n.º 3 do artigo 58.º, o n.º 3 do artigo 69.º, o n.º 2 do artigo 73.º, o 
n.º 2 do artigo 79.º, o n.º 2 do artigo 83.º, o n.º 2 do artigo 83.º-D, o n.º 3 do artigo 88.º, o n.º 5 
do artigo 91.º, o n.º 3 do artigo 91.º-C, o n.º 2 do artigo 107.º, o n.º 2 do artigo 109.º, o n.º 3 do 
artigo 121.º e o n.º 3 do artigo 127.º do Código Contributivo. 
 
 
 
Explicação: 
 
- De forma a diminuir o uso excessivo de contratos não permanentes e promover a contratação 
sem termo, alteração do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 
Segurança Social, criando uma contribuição adicional por rotatividade excessiva para a 
Segurança Social, a aplicar às empresas que num determinado ano civil apresentem um 
volume excessivo de contratação a termo, face a indicadores setoriais previamente 
definidos.  
  
Está previsto que as empresas que recorram excessivamente aos contratos a termo vão pagar 
uma taxa anual à Segurança Social até ao máximo de 2%  
 
A taxa será aplicada sobre o valor total das remunerações base, em dinheiro ou em espécie, 
relativas aos contratos a termo resolutivo. 
 
A taxa será aplicada quando as empresas ultrapassarem o indicador setorial quanto ao peso 
anual de contratação a termo resolutivo 
 
 



Orlando Santos Silva - Advogado Página 5 
 

Quanto maior o número de trabalhadores a termo a empresa tiver acima da média setorial, 
maior será a contribuição. 
 
Na prática, as empresas saberão, num primeiro momento, qual a média dos contratos a termo 
do seu setor, farão as contratações que entenderem e, ao fim de um ano, se ultrapassarem a 
média estabelecida serão penalizadas pela nova taxa. 
 
Apesar da lei indicar que a Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva produz efeitos no 
dia 1 de janeiro de 2020, só entra em vigor quando for regulamentada. Por isso, a entrada em 
vigor está dependente de futura legislação. 
 
 
 
 
- Período experimental 
 
Novo prazo de 180 dias para os contratos de trabalho por tempo indeterminado (sem termo) 
celebrados com trabalhadores que estejam à procura de primeiro emprego e 
desempregados de longa duração. 
 
(Nota: é previsível a apreciação pelo Tribunal Constitucional desta norma que alarga o período 
experimental nos contratos sem termo quanto aos trabalhadores que estejam à procura de 
primeiro emprego e desempregados de longa duração) 
 
 
O período experimental é reduzido ou excluído, consoante a duração de anterior contrato a 
termo para a mesma atividade, de contrato de trabalho temporário executado no mesmo posto 
de trabalho, de contrato de prestação de serviços para o mesmo objeto, ou ainda de estágio 
profissional para a mesma atividade, tenha sido inferior ou igual ou superior à duração 
daquele, desde que em qualquer dos casos sejam celebrados pelo mesmo empregador. 
 
 
 
 
- Formação contínua 
 
O trabalhador tem direito, em cada ano, a um número mínimo de quarenta horas de 
formação contínua ou, sendo contratado a termo por período igual ou superior a três meses, a 
um número mínimo de horas proporcional à duração do contrato nesse ano. 
 
Explicação:  
 
Passa, assim, de 35 para 40 horas anuais a obrigação de formação contínua. 
 
 
 
 
- Contratos de muito curta duração 
 
O contrato de trabalho para fazer face a 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, nomeadamente em atividade sazonal no setor agrícola ou do turismo, de 
duração não superior a 35 dias, não está sujeito a forma escrita, devendo o empregador 
comunicar a sua celebração e o local de trabalho ao serviço competente da segurança social, 
mediante formulário eletrónico que contém os elementos referidos nas alíneas a), b) e d) do n.º 
1 do artigo 141º. 
 
A duração total de contratos de trabalho a termo celebrados entre o mesmo trabalhador e 
empregador não pode exceder 70 dias de trabalho no ano civil. 
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Explicação:  
 
A duração máxima dos contratos de muito curta duração foi aumentada de 15 dias para 35 
dias.  
 
E passou a ser possível a celebração de contratos de muito curta duração em qualquer 
empresa, desde que seja para fazer face a 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 (até 
agora era possível apenas em atividade sazonal agrícola ou para realização de evento 
turístico). 
 
 
 
 
- Trabalho temporário 
 
Cedência ilícita de trabalhador: No caso de o trabalhador ser cedido a utilizador por empresa 
de trabalho temporário licenciada sem que tenha celebrado contrato de trabalho temporário ou 
contrato de 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. 
 
 
* * * 
 
 
Forma e conteúdo de contrato de utilização de trabalho temporário: O contrato é nulo se 
não for celebrado por escrito ou não contiver qualquer uma das menções referidas nas alíneas 
do n.º 1 do artigo 177º (anteriormente era apenas a alínea b) do n.º 1). 
 
Forma e conteúdo de contrato de trabalho temporário: O contrato de trabalho temporário 
está sujeito a forma escrita, é celebrado em dois exemplares e deve conter:  
-Motivo que justifica a celebração do contrato, com menção concreta dos factos que o 
integram, tendo por base o motivo justificativo do recurso ao trabalho temporário por parte do 
utilizador indicado no contrato de utilização de trabalho temporário, sem prejuízo do disposto 
nos artigos 412.º e 413.º, com as necessárias adaptações (anteriormente apenas constava 
“Motivos que justificam a celebração do contrato, com menção concreta dos factos que os 
integram”); 
 
Constitui contraordenação grave, imputável à empresa de trabalho temporário, a violação do 
disposto nas alíneas a) a f) do n.º 1 ou no n.º 4 do artigo 181º (anteriormente era considerado 
contraordenação leve e a alínea b) estava excluída). 
 
 
* * * 
 
Duração de contrato de trabalho temporário: O contrato de trabalho temporário a termo 
certo não está sujeito ao limite de duração do n.º 2 do artigo 148.º (limitações para prazo 
inferior a 6 meses) e, enquanto se mantiver o motivo justificativo, pode ser renovado até seis 
vezes. 
 
Não está sujeito ao limite de renovações o contrato de trabalho temporário a termo certo 
celebrado para substituição de trabalhador ausente, sem que a sua ausência seja imputável ao 
empregador, nomeadamente nos casos de doença, acidente, licenças parentais e outras 
situações análogas. 
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Explicação:  
 
Introdução de limites ao número de renovações do contrato de trabalho temporário 
(excepto para substituição de trabalhador ausente, sem que a sua ausência seja imputável ao 
empregador) 
 
Estas alterações só se aplicam aos novos contratos de trabalho. Ou seja, o regime agora 
alterado não se aplica à renovação dos contratos de trabalho temporário, celebrados antes da 
entrada em vigor da referida lei. 
 
 
* * * 
 
Condições de trabalho de trabalhador temporário: Sem prejuízo do disposto nos números 1 
a 9 do artigo 185º, é aplicável ao trabalhador temporário o instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho aplicável a trabalhadores do utilizador que exerçam as mesmas funções. 
(anteriormente a norma indicava que se aplicava “após 60 dias de prestação de trabalho”, 
prazo de aplicação que desaparece com esta alteração, ou seja, passa a ser imediatamente 
aplicável) 
 
 
 
 
 
- Banco de horas 
 
É revogado o banco de horas individual (revogado o artigo 208.º-A do Código do Trabalho) 
 
O regime de banco de horas individual em aplicação na data de entrada em vigor da lei cessa 
no prazo de um ano a contar da entrada em vigor da lei. 
 
Banco de horas grupal  
 
O regime de banco de horas pode ainda ser instituído e aplicado ao conjunto dos trabalhadores 
de uma equipa, secção ou unidade económica, desde que aprovado em referendo pelos 
trabalhadores a abranger, nos termos seguintes: 
- o período normal de trabalho pode ser aumentado até duas horas diárias e pode atingir 50 
horas semanais, tendo o acréscimo o limite de 150 horas por ano. 
 
O empregador elabora o projeto de regime de banco de horas, o qual deve regular: 
a) O âmbito de aplicação, indicando a equipa, secção ou unidade económica a abranger e, 
nestas, os grupos profissionais excluídos, se os houver; 
b) O período, não superior a quatro anos, durante o qual o regime é aplicável; 
c) Os aspetos referidos no n.º 4 do artigo 208.º 
 
O empregador publicita o projeto de regime de banco de horas nos locais de afixação dos 
mapas de horário de trabalho e comunica-o aos representantes dos trabalhadores e ao serviço 
com competência inspetiva do ministério responsável pela área laboral, com a antecedência 
mínima de 20 dias em relação à data do referendo. 
 
Caso o projeto de regime de banco de horas seja aprovado em referendo por, pelo menos, 65 
% dos trabalhadores abrangidos, de acordo com a alínea a) do n.º 4 do artigo 208.º-B, o 
empregador pode aplicar o referido regime ao conjunto desses trabalhadores. 
 
Havendo alteração na composição da equipa, secção ou unidade económica, o disposto no 
número anterior aplica-se enquanto os trabalhadores que permanecem forem pelo menos 65 % 
do número total dos trabalhadores abrangidos pela proposta de referendo. 
 
A realização do referendo é regulada em legislação específica. 
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Caso o número de trabalhadores abrangidos pelo projeto de regime de banco de horas seja 
inferior a 10, o referendo é realizado sob a supervisão do serviço com competência inspetiva 
do ministério responsável pela área laboral. 
 
A aplicação do regime do banco de horas cessa se, decorrido metade do período de aplicação, 
um terço dos trabalhadores abrangidos solicitar ao empregador novo referendo e o mesmo não 
for aprovado nos termos do n.º 6 do artigo 208.º-B, ou não for realizado no prazo de 60 dias. 
Nesse caso, a aplicação do regime do banco de horas cessa 60 dias após a realização do 
referendo, devendo a compensação do trabalho prestado em acréscimo efetuar-se neste 
prazo. 
 
Caso o projeto de regime de banco de horas não seja aprovado em referendo, o empregador 
só pode realizar novo referendo um ano após o anterior. 
 
 
 
São aditados à Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro, os artigos 32.º-A e 32.º-B, com a seguinte 
redação: 
 
Artigo 32.º-A - Convocação, informações e questão a referendar (ver detalhes no diploma legal 
sobre o referendo para a instituição ou cessação de um regime de banco de horas grupal) 
 
Artigo 32.º-B- Procedimento em caso de microempresa (ver detalhes no diploma legal sobre o 
processo de banco de horas grupal em caso de microempresas) 
 
 
 
Explicação:  
 
Desaparece a possibilidade de banco de horas individual, e somente será possível o banco de 
horas por regulamentação coletiva ou o banco de horas grupal aprovado em referendo. 
 
O banco de horas individual que já exista até ao dia 30 de setembro de 2019 cessa no prazo 
de um ano a contar da entrada em vigor da lei (ou seja, cessa no máximo no dia 30 de 
setembro de 2020). 
 
 
 
- Deveres do empregador 
 
O empregador deve, nomeadamente: 
 
- Respeitar e tratar o trabalhador com urbanidade e probidade, afastando quaisquer atos que 
possam afetar a dignidade do trabalhador, que sejam discriminatórios, lesivos, 
intimidatórios, hostis ou humilhantes para o trabalhador, nomeadamente assédio; 
 
 
 
 
- Sanções abusivas  
 
Considera-se abusiva a sanção disciplinar motivada pelo facto de o trabalhador:  
-Ter alegado ser vítima de assédio ou ser testemunha em processo judicial e/ou 
contraordenacional de assédio (além das outras situações já elencadas na lei, artigo 331º, n.º 
1) 
 
Constitui contraordenação muito grave a aplicação de sanção abusiva (anteriormente era 
contraordenação grave). 
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- Trabalhador com deficiência, doença crónica ou doença oncológica 
 
O trabalhador com deficiência, doença crónica ou doença oncológica é titular dos 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 das 
especificidades inerentes à sua situação. 
 
O Estado deve estimular e apoiar a ação do empregador na contratação de trabalhador com 
deficiência, doença crónica ou doença oncológica e na sua readaptação profissional. 
 
O empregador deve adotar medidas adequadas para que a pessoa com deficiência ou doença 
crónica, nomeadamente doença oncológica ativa em fase de tratamento, tenha acesso a 
um emprego, o possa exercer e nele progredir, ou para que tenha formação profissional, 
exceto se tais medidas implicarem encargos desproporcionados. 
 
Podem ser estabelecidas por lei ou instrumento de regulamentação coletiva de trabalho 
medidas de proteção específicas de trabalhador com deficiência ou doença crónica, 
nomeadamente doença oncológica ativa em fase de tratamento, e incentivos a este ou ao 
empregador, particularmente no que respeita à admissão, condições de prestação da atividade 
e adaptação de posto de trabalho, tendo em conta os respetivos interesses. 
 
O trabalhador com deficiência ou doença crónica, nomeadamente doença oncológica ativa 
em fase de tratamento, é dispensado da prestação de trabalho se esta puder prejudicar a sua 
saúde ou segurança no trabalho: 
a) Em horário organizado de acordo com o regime de adaptabilidade, de banco de horas ou 
horário concentrado;  
b) Entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia seguinte. 
 
 
 
 
- Trabalho intermitente:  
 
A prestação de trabalho não pode ser inferior a cinco meses (anteriormente 6 meses) a tempo 
completo, por ano, dos quais pelo menos três meses (anteriormente 4 meses) devem ser 
consecutivos. 
 
Os prazos de antecedência com que o empregador deve informar o trabalhador do início do 
trabalho foram alterados para 30 ou 20 dias, consoante os casos. 
 
Durante o período de inatividade, o trabalhador pode exercer outra atividade, devendo informar 
o empregador desse facto. 
 
Durante o período de inatividade, o trabalhador tem direito a compensação retributiva, a pagar 
pelo empregador com periodicidade igual à da retribuição, em valor estabelecido em 
instrumento de regulamentação coletiva de trabalho ou, na sua falta, de 20 % da retribuição 
base. 
 
Se o trabalhador exercer outra atividade durante o período de inatividade, o montante da 
correspondente retribuição é deduzido à compensação retributiva. 
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- Consultas em caso de despedimento por extinção de posto de trabalho 
 
Nos 15 dias (eram 10 dias) posteriores à comunicação prevista no artigo 369º, a estrutura 
representativa dos trabalhadores, o trabalhador envolvido e ainda, caso este seja 
representante sindical, a associação sindical respetiva podem transmitir ao empregador o seu 
parecer fundamentado, nomeadamente sobre os motivos invocados, os requisitos previstos no 
n.º 1 do artigo 368.º ou os critérios a que se refere o n.º 2 do mesmo artigo, e as alternativas 
que permitam atenuar os efeitos do despedimento. 
 
Qualquer trabalhador envolvido ou entidade referida pode, nos 5 dias úteis (eram 3 dias úteis) 
posteriores à comunicação do empregador, solicitar ao serviço com competência inspetiva do 
ministério responsável pela área laboral a verificação dos requisitos previstos nas alíneas c) e 
d) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 368.º, informando simultaneamente do facto o empregador. 
 
 
 
- Justa causa de resolução de contrato de trabalho pelo trabalhador 
 
Constituem justa causa de resolução do contrato pelo trabalhador, nomeadamente, os 
seguintes comportamentos do empregador: 
- Violação culposa de garantias legais ou convencionais do trabalhador, designadamente a 
prática de assédio praticada pela entidade empregadora ou por outros trabalhadores 
 
 
Explicação: 
 
Entre os comportamentos que podem originar a resolução por justa causa pelo trabalhador 
(além dos que já constavam no artigo 394º) é agora incluída a prática de assédio praticada pela 
entidade empregadora ou por outros trabalhadores. 
 
 
 
- Negociação colectiva: 
 
Relações entre fontes de regulação - Altera o art. 3º n.º 3  a alinea j) “Forma de cumprimento 
e garantias da retribuição, bem como pagamento de trabalho suplementar” 
 
É revogado o n.º 3 do artigo 268.º (Pagamento de trabalho suplementar, cujo n.º 3 estabelecia: 
“O disposto nos números anteriores pode ser afastado por instrumento de regulamentação 
coletiva de trabalho”). 
São alteradas diversas matérias (ver os detalhes no diploma legal), como a Constituição, 
registo e aquisição de personalidade das associações; Extinção de associações e 
cancelamento do registo; Denúncia de convenção colectiva; Sobrevigência e caducidade de 
convenção colectiva; Cessação e suspensão da vigência de convenção colectiva; Competência 
do Conselho Económico e Social; Regulamentação da arbitragem; Arbitragem para a 
suspensão do período de sobrevigência e mediação; Efeitos da cessação de vigência de 
convenção ou decisão arbitral aplicada por portaria de extensão. 
 
 
Escolha de convenção aplicável 
1 - Caso sejam aplicáveis, no âmbito de uma empresa, uma ou mais convenções coletivas ou 
decisões arbitrais, o trabalhador que não seja filiado em qualquer associação sindical pode 
escolher qual daqueles instrumentos lhe passa a ser aplicável, desde que o mesmo se integre 
no âmbito do setor de atividade, profissional e geográfico do instrumento escolhido. 
2 - O trabalhador pode efetuar a escolha a que se refere o número anterior nos três meses 
posteriores à entrada em vigor do instrumento escolhido ou ao início da execução do contrato 
de trabalho, se este for posterior. 
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3 - A aplicação da convenção mantém-se até ao final da sua vigência, com o limite de 15 
meses. 
4 - O trabalhador pode revogar a escolha, cessando a aplicação da convenção seis meses 
após a comunicação dessa revogação ou antes se, entretanto, se esgotar o prazo referido no 
número anterior. 
5 - O trabalhador só pode fazer uso da faculdade prevista no n.º 1 uma vez enquanto estiver ao 
serviço do mesmo empregador, ou de outro a que sejam aplicáveis as mesmas convenções 
coletivas ou decisões arbitrais. 
 
 
 
- Aplicação no tempo 
 
1 - Ficam sujeitos ao regime do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, com a redação dada pela presente lei, os contratos de trabalho celebrados antes da 
entrada em vigor desta lei, salvo quanto a condições de validade e a efeitos de factos ou 
situações anteriores àquele momento. 
 
2 - As disposições de instrumento de regulamentação coletiva de trabalho contrárias a normas 
imperativas do Código do Trabalho devem ser alteradas na primeira revisão que ocorra nos 12 
meses posteriores à entrada em vigor da presente lei, sob pena de nulidade. 
 
3 - O disposto no número anterior não convalida as disposições de instrumento de 
regulamentação coletiva de trabalho nulas ao abrigo da legislação revogada. 
 
4 - O regime estabelecido no Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
fevereiro, com a redação dada pela presente lei, não se aplica aos contratos de trabalho a 
termo resolutivo, no que respeita à sua admissibilidade, renovação e duração, e à renovação 
dos contratos de trabalho temporário, uns e outros celebrados antes da entrada em vigor da 
referida lei. 
 
5 - O regime de banco de horas individual em aplicação na data de entrada em vigor da 
presente lei cessa no prazo de um ano a contar da entrada em vigor desta lei. 
 
 
 
- Entrada em vigor e produção de efeitos 
 
A lei entra em vigor no primeiro dia útil do mês seguinte ao da sua publicação, ou seja, entra 
em vigor no dia 1 de outubro de 2019. 
 
O artigo 501.º-A do Código do Trabalho (Arbitragem para a suspensão do período de 
sobrevigência e mediação) produz efeitos a partir da entrada em vigor de legislação específica 
que regular a mesma matéria. 
 
 
* * * 
 
 
Este resumo tem natureza meramente informativa e geral e não substitui aconselhamento 
profissional adequado ao caso concreto. 
 
 
04 de setembro de 2019 
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