
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  
Nº 09/2019  
30/12/2019 

 

ALTERAÇÕES ÀS LEIS LABORAIS – CÓDIGO DO TRABALHO E CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO 

SISTEMA PREVIDENCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL 

 

A Lei 93/2019, de 04.09, alterou o Código do Trabalho em diversas matérias, alterou, inovando, o Código 

dos Regimes Contributivos, e entrou, parcialmente, em vigor no dia 1 de Outubro de 2019, adiando a 

produção de efeitos, no que à matéria da Segurança Social se refere, para o dia 1 de Janeiro de 2020. 

Damos destaque a algumas, as que cremos mais pertinentes, dessas alterações. 

 

CÓDIGO DO TRABALHO 

 

I – APLICAÇÃO NO TEMPO 

Os contratos de trabalho celebrados antes de 01.10.2019, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei 

93/2019, de 04.09., ficam, desde logo, e em termos muito gerais, sujeitos às novas regras previstas naquela 

lei. 

Porém, o regime estabelecido nesta Lei 93/2019, de 04.09, não se aplica aos contratos a termo, no que 

respeita à sua admissibilidade, renovação e duração. 

  

II– TRABALHO SUPLEMENTAR  

As normas legais relativas ao pagamento do trabalho suplementar só podem ser afastadas por 

Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho (IRCT) se dispuserem em sentido mais favorável ao 

trabalhador. 

 

III- PROTECÇÃO DE TRABALHADOR COM DOENÇA ONCOLÓGICA 

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

crónica no que respeita a direitos e a medidas de acção positiva, designadamente, no que respeita à 

dispensa de algumas formas de organização de tempos de trabalho como sejam o regime da adaptabilidade 

ou o horário nocturno. 

 



 

 

 

IV – ASSÉDIO  

 Entende-se por assédio o comportamento indesejado, nomeadamente o baseado em factor de 

discriminação, praticado aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação 

profissional, com o objectivo ou o efeito de perturbar ou constranger a pessoa, afectar a sua dignidade, ou 

de lhe criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 

Sendo já um dever do Empregador o de respeitar e tratar com urbanidade e probidade o trabalhador, fica 

agora expressamente consagrado o dever do empregador afastar qualquer acto de assédio. 

Por seu turno, sendo já a violação culposa das garantias do trabalhador um motivo para o trabalhador por 

fim com justa causa ao seu contrato de trabalho, consagra-se agora como exemplo dessa violação a prática 

de assédio pelo empregador ou por outros trabalhadores. 

 

V- PERÍODO EXPERIMENTAL 

É estabelecido um período experimental (antes inexistente) para contratos de trabalho celebrados por 

tempo indeterminado, i.e., sem termo, com trabalhadores à procura do primeiro emprego ou 

desempregados de longa duração; nestes casos, o período experimental será de 180 dias. 

 

VI – FORMAÇÃO PROFISSIONAL 

O número mínimo de horas de formação profissional a que o trabalhador passa a ter direito é de 40 por 

ano civil (anteriormente 35 horas). 

 

VII- CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO  

Os contratos de trabalho a termo podem ter por fundamento o lançamento de nova actividade de duração 

incerta ou o início de funcionamento de empresa ou estabelecimento, o que já se verificava, mas agora, 

apenas quando a empresa empregadora tiver menos de 250 trabalhadores (antes 750) e nos dois anos 

posteriores a qualquer um daqueles factos. 

Os contratos de trabalho a termo certo, a maior parte, passa a ter a duração máxima de dois anos (três 

anos até então). Continuam a poder ser renovados até três vezes; porém, a duração total da(s) 

renovação(ões) não pode ser superior ao período inicial do contrato. Por exemplo, um contrato celebrado 

pelo termo certo de 6 meses só pode ser renovado por um período máximo de outros seis meses, sendo 



 

 

que, no total, não poderá ultrapassar o prazo de um ano sob pena de se converter em contrato por tempo 

indeterminado, i.e., sem termo. 

Os contratos de trabalho a termo incerto passam a ter a duração máxima de quatro anos (seis anos até 

então). 

 

VIII- CONTRATOS DE TRABALHO DE MUITO CURTA DURAÇÃO 

Os Contratos de Trabalho de muito curta duração (contratos de trabalho a termo certo de diminuta 

duração para fazer face a acréscimo excepcional e substancial da actividade da empresa cujo ciclo anual 

apresente irregularidades decorrentes do mercado ou de natureza estrutural) deixam de estar reservados 

apenas para a actividade agrícola ou para a realização de evento turístico e passam a poder ser utilizados 

em todas as actividades. Cada contrato não pode durar mais do que 35 dias (antes 15) e a duração total de 

todos os contratos celebrados entre as mesmas partes não pode exceder 70 dias. 

 

IX- BANCO DE HORAS 

O Banco de Horas é uma forma de organização do tempo de trabalho que, em termos latos, permite que 

um trabalhador possa prestar a sua actividade por mais de 8 horas por dia e mais de 40 horas por semana 

(os tempos máximos legais permitidos, genericamente).  

O Banco de Horas pode ser instituído por IRCT ou grupalmente; deixa de poder ser instituído por acordo 

individual como se verificava até então. Os Bancos de Horas acordados individualmente podem vigorar 

apenas até 1 de Outubro de 2020. 

O Banco de Horas Grupal também sofre alterações. Passa agora a poder ser instituído desde que aprovado 

em referendo (antes meramente aceite) por 65% (antes 75%) do total de trabalhadores a abranger. O 

Empregador deve apresentar o projecto do regime de Banco de Horas a referendar, publicita-o nos locais 

de afixação dos mapas de horário de trabalho e comunica-o aos representantes dos trabalhadores e à 

Autoridade das Condições de Trabalho (ACT). O referendo é convocado com a antecedência mínima de 20 

dias. No caso de microempresa ou no caso do regime de Banco de Horas abranger menos de 10 

trabalhadores, o processo é acompanhado pela ACT.  

Caso o projecto do regime de Banco de Horas não seja aprovado em referendo, o empregador só pode 

realizar novo referendo passado um ano.  

 

 



 

 

 

CÓDIGO DOS REGIMES CONTRIBUTIVOS DO SISTEMA PREVIDENCIAL DA SEGURANÇA SOCIAL 

 

I – CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL POR ROTATIVIDADE EXCESSIVA 

É aditado ao Código dos Regimes Contributivos um artigo, o artigo 55º-A, sob a epígrafe “Contribuição 

Adicional por Rotatividade Excessiva”, que prevê a aplicação de uma taxa contributiva extra para os 

empregadores que recorram muito à contratação a termo. 

Assim, será aplicada uma contribuição adicional por rotatividade excessiva aos empregadores que no 

mesmo ano civil apresentem um peso anual de contratação a termo resolutivo superior ao respetivo 

indicador sectorial em vigor. 

Este índice setorial anual é apurado e publicado anualmente pelo Governo, no primeiro trimestre do ano 

civil a que respeita, e a obrigação contributiva é apurada oficiosamente pela Segurança Social no primeiro 

trimestre do ano seguinte àquele a que respeita, sendo a entidade empregadora notificada para 

pagamento, em 30 dias, do valor da contribuição adicional por rotatividade excessiva .  

A taxa contributiva adicional pode ascender a um máximo de 2%, sendo, porém, progressiva, até esse 

máximo, em função da diferença entre o peso anual de contratação a termo da entidade empregadora 

concreta e a média sectorial. A escala de progressão é fixada em decreto regulamentar. 

Esta taxa contributiva será aplicada ao valor total das remunerações base, em dinheiro ou em espécie, 

relativas aos contratos a termo. 

As regras aqui previstas não se aplicam aos contratos de trabalho a termo celebrados para substituição de 

trabalhador que se encontre no gozo de licença de parentalidade ou de trabalhador com incapacidade 

temporária para o trabalho por doença por período igual ou superior a 30 dias, aos contratos de trabalho 

de muito curta duração, e 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.  

 

Os conceitos e os procedimentos necessários à implementação e à execução desta norma são definidos por 

decreto regulamentar, o qual se aguarda com expectativa de modo a se compreender o alcance e os efeitos 

desta nova regulamentação. 

Sem prejuízo, o novo artigo 55º.-A do Código dos Regimes Contributivos entrará em vigor no próximo dia 1 

de Janeiro de 2020. 


