
29/10/2019

ALTERAÇÕES À 
LEGISLAÇÃO LABORAL E 

AO CÓDIGO 
CONTRIBUTIVO

Lei n.º 93/2019 de 04-09 – alterou o Código do Trabalho e o Código dos
RegimesContributivosdo SistemaPrevidencialda SegurançaSocial

Maioriadas alteraçõesentraem vigore produz efeitosem:
01-10-2019

Exceções:
artigo501.º A do CT(aguarda legislaçãoespecífica);
artigo55.º A do CódigoContributivo(produz efeitosem 01-01-2020)

Nota: Novas regras não se aplicam aos contratos de trabalho a termo
resolutivo, no que toca à sua admissibilidade, renovação e duração e à
renovação do contrato de trabalho temporário, uns e outros celebrados
antes de 01-10-2019
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29/10/2019

Lei n.º 90/2019 de 04-09 – alterações ao regime da proteção da parentalidade
estabelecido no Código do Trabalho ao regime da proteção social na parentalidade
previstosnoDL89/2009e91/2009de09-04.
EntraemvigorcomoOEpara2020

Exceção:alteraçõesrelativasa:
i) Dispensaparaconsultapré-natal;
ii) Comunicação à CITE (Comissãopara a Igualdadeno Trabalho eEmprego)em caso

de denúncia do contrato no período experimental pelo empregador, de
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou trabalhador em gozo de licença
parental ou em caso de caducidade de CT termo de trabalhador em gozo de
licençaparental.

Entradaemvigorem04-10-2019
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CONTRATOS DE TRABALHO A 
TERMO CERTO
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29/10/2019

CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO

ADMISSIBILIDADE PARA A CELEBRAÇÃO

Até agora: 

O regime do contrato de trabalho a termo podia ser afastado por IRCT, com 
exceção da alínea b) do n.º 4 do artigo 140.º (Substituição direta ou 
indireta de trabalhador em relação ao qual esteja pendente em juízo ação 
de apreciação da licitude de despedimento) e dos n.ºs 1, 4 e 5 do artigo 
148.º (prazos de duração máxima).

A partir de 01-10-2019:

Regime dos contratos de trabalho a termo não pode ser afastado por IRCT, 
à exceção dos fundamentos para a celebração do contrato previstos no 
artigo 140.º, n.º 2 do CT e das regras do artigo 145.º (preferência na 
admissão)
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CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO

ADMISSIBILIDADE PARA A CELEBRAÇÃO

Até agora: 

O contrato de trabalho a termo resolutivo só podia ser celebrado para
satisfação de necessidade temporária da empresa e pelo período
estritamente necessário à satisfação dessa necessidade.

A partir de 01-10-2019:

O contrato de trabalho a termo resolutivo só pode ser celebrado para a satisfação de
necessidades temporárias, objetivamente definidas pela entidade empregadora e
apenaspeloperíodoestritamentenecessárioàsatisfaçãodessasnecessidades.
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29/10/2019

CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO

FUNDAMENTOS/MOTIVOS JUSTIFICATIVOS 

São eliminados do elenco dos motivos justificativos para a celebração de 
contrato de trabalho a termo, os seguintes fundamentos:

a) A contratação de trabalhador à procura de primeiro emprego

(pessoa que não celebrou, em momento anterior, qualquer contrato de    

trabalho por tempo indeterminado)

a) A contratação de desempregado de longa duração (pessoas 

inscritas no Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP) há 12 

meses ou mais).
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CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO

FUNDAMENTOS/MOTIVOS JUSTIFICATIVOS 

Outra alteração aos motivos:

Contratação com fundamento em lançamento de nova atividade de duração 
incerta, bem como início de funcionamento de empresa ou estabelecimento 
pertencente a empresa com menos de 250 trabalhadores, nos dois anos 
posteriores a qualquer um desses factos.

Antes:Com menos de 750 trabalhadores
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29/10/2019

CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO

CRIAÇÃO DE UM NOVO MOTIVO

Contratação de desempregado de muito longa duração

Decreto-Lei n.º 72/2017, de 21-06

Pessoas com 45 anos ou mais que estão inscritas no IEFP há 25 
meses ou mais.
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DURAÇÃO DOS CONTRATOS A TERMO

Redução dos prazos máximos de duração

Contratos a termo certo

Até agora:
a) 18 meses, quando se tratar de pessoa à procura de 

primeiro emprego; 
b)    Dois anos, nos demais casos previstos no n.º 4 do 
artigo 140º; (contratação de desempregados de longa 
duração e lançamento de nova atividade)
c)     Três anos, nos restantes casos. 
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29/10/2019

DURAÇÃO DOS CONTRATOS A TERMO

Redução dos prazos máximos de duração

Contratos a termo certo

A partir de 01-10-2019:

Dois anos de duração máxima
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DURAÇÃO DOS CONTRATOS A TERMO

Continua a prever-se que é contabilizada para este prazo máximo
(agora 2 anos), a duração de contratos de trabalho a termo ou
trabalho temporário cuja execução se concretiza no mesmo posto
de trabalho, bem como de contrato de prestação de serviços para
o mesmo objeto, entre o trabalhador e o mesmo empregador.
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29/10/2019

CONTRATO A TERMO CERTO

RENOVAÇÕES

Mantém-se o limite máximo de 3 renovações, mas CUIDADO:

Só é admissível a renovação dos contratos se a duração total das 
renovações não exceder o prazo inicial do contrato celebrado.
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COMPENSAÇÃO PELA CADUCIDADE DO 
CONTRATO A TERMO CERTO

Artigo 344.º 

Até agora:
Em caso de caducidade de CT termo decorrente de
declaração do empregador enviada por escrito com
antecedência de 15 dias antes de o prazo expirar.

Pagamento de compensação correspondente a 18 dias
de retribuição base e diuturnidades por cada ano de
trabalho. 14

CONCEIÇÃO SOARES
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29/10/2019

COMPENSAÇÃO PELA CADUCIDADE DO 
CONTRATO A TERMO CERTO

Artigo 344.º 

O que muda agora?

Para haver lugar ao pagamento da compensação, basta
a caducidade do contrato por simples verificação do seu
termo, e mesmo que o contrato inicial não tenha
previsto a possibilidadede renovação.
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CONTRATOS DE TRABALHO A 
TERMO INCERTO
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CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO

DURAÇÃO MÁXIMA

Redução dos atuais 6 para 4 anos.
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PERÍODO EXPERIMENTAL
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29/10/2019

PERÍODO EXPERIMENTAL 

Alargamento do período experimental dos atuais 90 dias para
180 dias no caso de contratação sem termo de trabalhadores à
procura de primeiro emprego ou desempregados de longa
duração.

O período experimental pode ser reduzido ou excluído
consoante a duração de anterior contrato a termo para a
mesma atividade, contrato de trabalho temporário executado
no mesmo posto de trabalho, contrato de prestação de serviços
para o mesmo objeto ou estágio profissional para a mesma
atividade.
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COMUNICAÇÕES 
OBRIGATÓRIAS À COMISSÃO 

PARA A IGUALDADE NO 
TRABALHO E EMPREGO 

(CITE)
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Lei 90/2019 de 04-09

COMUNICAÇÕES OBRIGATÓRIAS À CITE – artigos 114.º, 
n.ºs 5 e 6 e 144.º, n.º 3.

O empregador deve comunicar, no prazo de cinco dias
úteis, à entidade com competência na área da igualdade
de oportunidades entre homens e mulheres o motivo da
não renovação de contrato de trabalho a termo sempre
que estiver em causa uma trabalhadora grávida,
puérpera, lactante ou em gozo de licença parental.

Criação da mesma obrigatoriedade no caso de denúncia
de contrato durante o período experimental, sob pena
de contra-ordenação grave.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL 
CONTÍNUA
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Aumento das atuais 35h/anuais para 40h/ano do número
mínimo de horas de formação contínua que o trabalhador tem
direito ou, sendo contratado a termo por período igual ou
superior a três meses, a um número mínimo de horas
proporcionalà duraçãodo contrato nesseano.
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FORMAÇÃO PROFISSIONAL

Se empregador não assegurar as 40h anuais de formação
ao trabalhador até ao termo dos dois anos posteriores ao
seu vencimento, as horas de formação transformam-se
em crédito de horas em igual número para formação por
iniciativa do trabalhador.
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29/10/2019

CONTRATO DE TRABALHO DE 
MUITO CURTA DURAÇÃO

CONTRATOS DE TRABALHO DE MUITO CURTA 
DURAÇÃO

Duraçãomáximapassadosatuais 15para35 dias.

Alargamento da possibilidade de recurso a esta modalidade de
contratação a todos os setores de atividade que invoquem a
verificação de um acréscimo excecional e substancial de
atividade cujo ciclo anual apresente irregularidades decorrentes
dorespetivomercadooudenaturezaestrutural.

(Até agora este tipo de contratos apenas podia ser utilizado no
caso de atividade sazonal agrícola ou realização de evento
turístico).
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CONTRATOS DE TRABALHO DE MUITO CURTA 
DURAÇÃO

- Não está sujeito a forma escrita

- Duração total de contratos de trabalho a termo
com o mesmo empregador não pode exceder
70 dias de trabalho no ano civil
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CONTRATO DE TRABALHO 
INTERMITENTE
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Contrato de trabalho intermitente

Fazer face às necessidades verificadas em setores cuja
atividade – pela sua própria natureza – apresentam
variabilidade estrutural e cujo exercício contempla períodos
de inatividade e períodos de atividade de intensidade
variável, em função, designadamente, da sua sazonabilidade.
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Contrato de trabalho intermitente

Empresas que laboram em setores cuja colocação no
mercado de bens ou serviços se verifica apenas em
determinadas épocas, em detrimento de outras.

Não pode ser celebrado a termo resolutivo nem em
regime de trabalho temporário.
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Contrato de trabalho intermitente

FORMA ESCRITA contendo:

i) Identificação, assinaturas e domicílio das partes;
ii) Indicação do n.º de horas anual de horas trabalho

ou do n.º anual de dias de trabalho a tempo
completo;

Se não for reduzido a escrito, considera-se celebrado 
sem períodos de inatividade. 
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Contrato de trabalho intermitente

O que muda?

Até agora: Prestação de trabalho não pode ser < a 6
meses a tempo completo, por ano, dos quais pelo
menos 4 meses devem ser consecutivos

A partir de 01-10: Redução do período mínimo de
prestação anual de trabalho de 6 para 5 meses.

Redução do número de meses de trabalho consecutivo de 4
para 3 meses.
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Contrato de trabalho intermitente

Direitos e deveres dos trabalhadores –o que é alterado

Passa a prever-se o dever expresso de o trabalhador informar o
empregador do exercício de outra atividade durante o período de
inatividade.

Se o trabalhador exercer outra atividade durante o período de inatividade,
o montante da correspondente retribuição é deduzido à compensação
retributiva.

Durante o período de inatividade o trabalhador tem direito a
compensação retributiva de valor previsto em IRCT, ou na sua
falta a 20% da retribuição base.
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Contrato de trabalho intermitente

Mantém-se o direito ao trabalhador de:

Durante o período de inatividade receber a
compensação retributiva de valor previsto em IRCT, ou
na sua falta a 20% da retribuição base.
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29/10/2019

BANCO HORAS

BANCO HORAS INDIVIDUAL
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29/10/2019

BANCO DE HORAS

A PARTIRDE 01-10

Revogaçãodobancodehoras individual

Deixade serpossívelorecurso ao banco de horas individual

Prazo de adaptação de um ano em que os acordos celebrados
mantêma suavalidade.

Até 01-10-2019 todos os acordos de banco de horas em vigor
terãode cessara sua vigência.
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BANCO HORAS GRUPAL
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BANCO DE HORAS GRUPAL

Criaçãode um novobanco de horasgrupal

Empregador elabora projeto do regime de banco de horas o qual deve
regular:
a) Âmbito de aplicação, indicando a equipa, secção ou unidade

económicaa abrangereeventuaisgrupos profissionaisexcluídos;
b) O período durante o qual o regime será aplicável e que terá um limite

máximode 4 anos;
c) A forma de compensação do tempo de trabalho prestado em

acréscimo;
d) Antecedência com que o empregador deve avisar os trabalhadores da

necessidadeda prestaçãode trabalho;
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BANCO DE HORAS GRUPAL

Criaçãode um novobanco de horasgrupal

Empregador elabora projeto do regime de banco de horas o qual deve
regular:

e) Período em que a redução do tempo de trabalho para compensar
trabalho prestado em acréscimo, deve ter lugar, por iniciativa do
trabalhador ou, na sua falta, pelo empregador, bem como a antecedência
com que qualquerdelesdeve informaro outrodessautilização.
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29/10/2019

BANCO DE HORAS GRUPAL

Publicitação do projeto do banco de horas nos locais de afixação
dos mapas de horário detrabalho

Comunicação do projeto à ACT e aos representantes dos
trabalhadores, se os houver, com antecedência mínima de 20
dias em relaçãoà datado referendo.
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BANCO DE HORAS GRUPAL

Caso o projeto seja aprovado em referendo por, pelo menos 65%
dos trabalhadores abrangidos, o empregador pode aplicar o
referido regimeao conjunto dostrabalhadores.

Havendo alteração na composição da equipa, secção ou unidade
económica, mantém-se o regime enquanto os trabalhadores que
permanecerem forem pelo menos 65% do n.º total dos
trabalhadores abrangidospelaproposta inicial.
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BANCO DE HORAS GRUPAL

A realização doreferendoé reguladaem legislação específica

Remete para a Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro que
regulamenta matérias do Código do Trabalho – menores,
trabalhador-estudante, formação.
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BANCO DE HORAS GRUPAL

Caso o n.º de trabalhadores abrangidos pelo projeto seja inferior
a 10, o referendoé realizado soba supervisãoda ACT.

A aplicação do regime cessa se, decorrido metade do período de
aplicação, pelo menos 1/3 dos trabalhadores abrangidos solicitar
ao empregador novo referendo e o mesmo não for aprovado por
65% dos trabalhadores ounão forrealizado noprazode 60 dias.

Caso o novo projeto não seja aprovado, o empregador só pode
realizar novo referendo após decorrer pelo menos um ano após
o últimoreferendo.
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29/10/2019

SANÇÕES DISCIPLINARES 
ABUSIVAS

SANÇÕES DISCIPLINARES ABUSIVAS

Criação de novo fundamento para que se considere abusiva
umasançãodisciplinaraplicadaa trabalhador

d) Ter alegado ser vítima de assédio ou ser testemunha em
processojudiciale/oucontraordenacionalde assédio

Passa a constituir contraordenação muito grave a aplicação de
sanção abusiva(Atéagoraeragrave)
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29/10/2019

DESPEDIMENTO POR 
EXTINÇÃO DE POSTO DE 

TRABALHO

DESPEDIMENTO POR EXTINÇÃO DE POSTO DE TRABALHO

Alteração ao prazo para emissão do parecer fundamentado sobre 
os motivos invocados para o despedimento, requisitos e critérios 
aplicados – artigo 370.º 

Passa de 10 para 15 diasapós a comunicação da intenção do 
despedimento.
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DESPEDIMENTO POR EXTINÇÃO DE POSTO DE TRABALHO

Intervenção da Autoridade para as Condições do Trabalho

Aumento de 3 para 5 dias úteis do prazo para trabalhador
solicitar intervenção da ACT para verificação do cumprimento dos
requisitos legais impostos.
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JUSTA CAUSA PARA 
RESOLUÇÃO DO CONTRATO 

DE TRABALHO
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RESOLUÇÃO DO CONTRATO COM JUSTA CAUSA

A partir de 01-10-2019 trabalhador pode resolver contrato de 
trabalho com justa causa com fundamento num novo motivo

Prática de assédio pelo empregador ou por outros 
trabalhadores

LEI N.º 73/2017, DE 16 DE AGOSTO - reforçou o quadro legislativo
para a prevenção da prática de assédio no trabalho, tanto no setor
privado como na Administração Pública.
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CONTRATO DE TRABALHO 
TEMPORÁRIO
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Cedênciailícitadetrabalhador–artigo173.º,n.º5

Atéagora:
No caso de trabalhador cedido a utilizador por empresa de trabalho
temporária sem que tenha celebrado contrato de trabalho temporário ou
contrato de trabalho por tempo indeterminado para cedência temporária,
considerava-se que o trabalho era prestado a esta empresa em regime de
contratodetrabalhosemtermo.

Apartirde01-10
Consequência é de se considerar que o trabalho é prestado à empresa
utilizadoraemregimedecontratodetrabalhosemtermo.
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Nulidadedocontratodetrabalhotemporário–artigo177.º,n.º5

Atéagora:
Contrato nulo se não for celebrado por escrito ou omitir o motivo
justificativodorecursoaotrabalhotemporárioporpartedoutilizador.

Apartirde01-10:
Contrato énulose não for reduzido a escrito ese nãocontiver qualquer uma
dasmençõesestabelecidasnasalíneasa)ah)don.º1doartigo177.º
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Nulidadedocontratodetrabalhotemporário–artigo177.º,n.º5

a) Identificação, assinaturas, domicílio ou sede das partes, os
respetivos números de contribuintes e do regime geral da
segurança social, bem como, quanto à empresa de trabalho
temporário, o número e a data do alvará da respetiva licença;

b) Motivo justificativo do recurso ao trabalho temporário por
parte do utilizador;

c) Caracterização do posto de trabalho a preencher, dos
respetivos riscos profissionais e, sendo caso disso, dos riscos
elevados ou relativos a posto de trabalho particularmente
perigoso, a qualificação profissional requerida, bem como a
modalidade adotada pelo utilizador para os serviços de
segurança e saúde no trabalho e o respetivo contacto;

55
CONCEIÇÃO SOARES

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Nulidadedocontratodetrabalhotemporário–artigo177.º,n.º5

d) Local e período normal de trabalho;
e) Retribuição de trabalhador do utilizador que exerça as mesmas
funções;
f) Pagamento devido pelo utilizador à empresa de trabalho
temporário;
g) Início e duração, certa ou incerta, do contrato;
h) Data da celebração do contrato.
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Conteúdodocontratodetrabalhotemporário

Até agora: contrato tinha de fazer menção aos «motivos que justificam a
celebração do contrato, com menção concreta dos factos que que os
integram»,sobpenadecontraordenaçãoleve

A partir de 01-10: contrato deve conter o motivo justificativo com a menção
concreta dos factos que o integram, tendo por base o motivo justificativo do
recursoaotrabalhotemporárioporpartedoutilizador indicadono contratode
utilizaçãode trabalhotemporário, semprejuízo pelodisposto nos artigos412.º
e 413.º (confidencialidade da informação), sob pena de contraordenação
grave
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Renovaçõesdocontratodetrabalhotemporário

Pela primeira vez é criado um limite ao número de renovações do contrato
detrabalhotemporário–até6vezes

Exceção:
Substituição de trabalhador ausente, sem que a sua ausência seja imputável
ao empregador, nomeadamente em casos de doença, acidente, licenças
parentais.
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Algumasnotas

Artigo 178.º, n.º 2 do Código do Trabalho, a duração do contrato
de utilização, independentemente de estar em causa um contrato
a termo certo ou incerto, não pode exceder a duração da respetiva
causa justificativa e tem os seguintes limites máximos:

Para a generalidade das causas justificativas: 2 anos;

Em caso de acréscimo excecional da atividade da empresa: 12
meses;

Em caso de vacatura de posto de trabalho quando já decorra
processo de recrutamento para o seu preenchimento: 6 meses.
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Algumasnotas

Artigo 178.º, n.º 6 do Código do Trabalho

É incluída no computo destes limites, 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.
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CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO

Condiçõesdetrabalhodotrabalhadortemporário

Passa a prever-se que é imediatamente aplicável ao trabalhador temporário o IRCT
aplicávelatrabalhadoresdoutilizadorqueexerçamasmesmasfunções.

Caioperíododeesperade60dias
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PARENTALIDADE
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Lei 90/2019 de 04-09

Artigo 35.º
Licença para deslocação a unidade hospitalar localizada fora da ilha de residência para realização 
de parto

Artigo 43.º
Licença parental exclusiva do pai passa dos 15 dias úteis para 20 dias úteis, seguidos ou
interpolados nas seis semanas seguintes ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de
modo consecutivo imediatamente a seguir a este (até esta alteração, licença era gozada nos 30
dias seguintes ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo
consecutivo imediatamente a seguir a este).
Após o gozo desta licença, o pai tem ainda direito a 5 dias úteis (eram 10 dias úteis) de licença
seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença parental
inicialdamãe.

Novas regras entram em vigor com o OE para 2020
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Lei 90/2019 de 04-09

Previsão de uma nova licença para assistência a filho 
com doença oncológica (entra em vigor com o OE para 
2020) – DECLARAÇÃO DE RETIFICAÇÃO N.º 48/2019 de 

03-10-2019
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Lei 90/2019 de 04-09

Artigo 46.º. n.º  5

Redação anterior: O pai tem direito três dispensas do
trabalho para acompanhar a trabalhadora às consultas
pré-natal.

Redação nova: O pai tem direito a três dispensas do
trabalho para acompanhar a grávida às consultas pré-
natal.
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CONTRATAÇÃO COLETIVA
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Princípio do tratamento mais favorável

Matérias onde já encontramos este princípio:

a) Igualdade e não discriminação
b) Proteção na parentalidade
c) Trabalho de menores
d) Limites à duração do PNT
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DENÚNCIA DE CONVENÇÕES

A denúncia passa a ter de ser fundamentada – parte
que denuncia tem de apresentar à contraparte uma
proposta negocial global, mas também uma
fundamentação quanto aos motivos de ordem
económica, estrutural ou desajustamento do regime da
convenção denunciada.

A denúncia, proposta negocial e fundamentação, deve
ser comunicada pelo denunciante à DGERT.
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CÓDIGO CONTRIBUTIVO

CÓDIGO CONTRIBUTIVO

Revogaçãodosartigos:

55.º
e

n.º 3 do artigo 58.º, n.º 3 do artigo 69.º, n.º 2 do artigo 73., n.º
2 do artigo 79.º, n.º 2 do artigo 83.º, n.º 2 do artigo 83.º D, n.º 3
do artigo 88.º, n.º 5 do artigo 91.º, n.º 3 do artigo 91.º C, n.º 2
do artigo 107.º, n.º 2 do artigo 109.º, n.º 3 do artigo 121.º e n.º
3 do artigo 127.º.
(artigosque se referiamà contribuiçãodo art.º55.º)
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CÓDIGO CONTRIBUTIVO

Artigo 55.º Adequação da taxa contributiva à modalidade de contrato de
trabalho
1 - A parcela da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora é
reduzida em um ponto percentual nos contratos de trabalho por tempo
indeterminado.
2 - A parcela da taxa contributiva a cargo da entidade empregadora é
acrescida em três pontos percentuais nos contratos de trabalho a termo
resolutivo.

(Nos termos dos artigos 4.º e 6.º da Lei n.º 110/2009, na redação dada pela
Lei n.º 55-A/2010, este artigo carece de regulamentação, que será
precedida de avaliação efetuada em Concertação Social e não ocorre antes
de 1 de janeiro de 2014) - NUNCA ENTROU EM VIGOR
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CÓDIGO CONTRIBUTIVO

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL por ROTATIVIDADE EXCESSIVA (CARE)
Aditamento do artigo 55.º A – aplicação de uma contribuição
adicional por rotatividade excessiva.

Valor: até ao máximo de 2% das remunerações base naquele ano civil
correspondente aos contratos a termo existentes na entidade – mas
com aplicação progressiva – art.º 55.º-A, 6 (a fixar por decreto
regulamentar)
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CÓDIGO CONTRIBUTIVO

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL por ROTATIVIDADE EXCESSIVA (CARE)

Quem paga: empregadores singulares ou coletivos que no mesmo ano civil
registem um nível anual de contratação a termo superior ao respetivo indicador
setorial em vigor - publicado no primeiro trimestre do ano civil a que respeita.

Há certos contratos a termo que não entram na conta: ex.º - aqueles que são a
termo por obrigatoriedade legal – como o dos trabalhadores acima da idade da
reforma, e também os de substituição de trabalhadores em licença de
parentalidade ou doença.
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CÓDIGO CONTRIBUTIVO

CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL por ROTATIVIDADE EXCESSIVA (CARE)

Aditamento do artigo 55.º A

Este artigo entra em vigor em 01/01/2020 (art.º 13.º, 3 Lei 93/2019) – pelo que

o pagamentoda contribuiçãosó se iniciaem 2021

Entidades serão notificadas pela entidade competente da SS e terão

30 dias para pagar (podendo ser feito acordo de regularização)
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APOIO CONVERTE+

Portaria n.º 323/2019 de 19/09

Regula a criação da medida CONVERTE+, que consiste num apoio
transitório à conversão de contratos de trabalho a termo em contratos
de trabalho sem termo, através da concessão, à entidade
empregadora, de um apoio financeiro

São elegíveis as conversões realizadas em data posterior à entrada em
vigor da presente portaria (20/09/2019), desde que relativas a
contratos a termo celebrados em data anterior à abertura de período
de candidatura a definir pelo IEFP

Medida vigora até 31 de março de 2020
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Portaria n.º 323/2019 de 19/09

A entidade empregadora tem direito a um apoio financeiro de valor equivalente a
quatro vezes a remuneração base mensal prevista no contrato de trabalho sem
termo até um limite de sete vezes o valor do Indexante dos Apoios Sociais (IAS).

Para efeitos da presente medida, é ainda majorado, nos termos definidos 
na Portaria n.º 84/2015, de 20 de março (30%) o apoio financeiro referido no n.º 
1 relativo à conversão de contrato de trabalho a termo celebrado com 
trabalhador do sexo sub-representado em determinada profissão.

Tendo por base um período normal de trabalho de 40 horas semanais, o limite
máximo do apoio financeiro é reduzido na devida proporção quando se trate de
conversão de contrato de trabalho sem termo a tempo parcial.
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Portaria n.º 323/2019 de 19/09
majoração em 10 % nas seguintes situações:
i) Pessoa com deficiência e incapacidade;
ii) Pessoa que integre família monoparental;
iii) Pessoa cujo cônjuge ou pessoa com quem viva em união de facto se encontre 
em situação de desemprego, inscrito no IEFP, I. P.;
iv) Vítima de violência doméstica;
v) Refugiado;
vi) Ex-recluso e aquele que cumpra ou tenha cumprido penas ou medidas judiciais 
não privativas de liberdade em condições de se inserir na vida ativa;
vii) Toxicodependente em processo de recuperação;
e
Conversão de contrato de trabalho a termo relativo a posto de trabalho localizado 
em território economicamente desfavorecido.
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Portaria n.º 323/2019 de 19/09

A candidatura é efetuada no portal iefponline em
https://iefponline.iefp.pt/, após registo no mesmo.

Decisão em 30 dias

Pagamento em 3 prestações:
50% - 30 dias úteis após aceitação do apoio
25% - 13.º mês
25% - 25.º mês do último contrato convertido
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CONCEIÇÃO SOARES
cs@brochadocoelhoadvogados.pt

Braga
Avenida da Liberdade, Edifício Granjinhos,
nº 432, 8.º piso, sala 50, Apartado 32
4711-909 Braga
T. (+ 351) 253 614 947 | F. 253 619 684

 Porto
 Rua de Vilar, nº 199, 2º e 3º
 4050-626 Porto
 T. (+ 351) 226 090 816 | 226 091 375
 F. 226 090 804
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