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         Advogados / Lawyers/ Avocats 

 

 
            ALTERAÇÕES À LEI LABORAL 
 
Com a lei 23/2012, em vigor a 1 de Agosto de 2012, 
deu-se uma grande alteração no Direito do Trabalho, 
em Portugal. Ainda que existam substanciais soluções 
novas, advieram dúvidas e existem matérias que 
foram deixadas de fora. As medidas consagradas 
representam sobretudo as seguintes alterações: 

a) Despedimento por motivos objectivos; 
b) Flexibilização do tempo de trabalho; 
c) Promoção da competitividade. 

 
As recentes alterações à legislação laboral vão muito 
além da procura de fórmulas legais, com vista a 
conferir ao empregador um maior leque de soluções 
adequadas às suas necessidades e interesses, 
sobretudo de cariz económico.  
 
 

ALTERAÇÕES  
- Tempo de Trabalho 
Possibilidade de implementar um banco de horas a nível individual e grupal. O 
banco de horas grupal é alcançado mediante o acordo entre o empregador e o 
trabalhador, admitindo o aumento até ao limite de cento e cinquenta horas anuais. 
 
- Retribuição do Trabalho Suplementar 
Deu-se uma diminuição da retribuição por horas extraordinárias, consoante se trate 
da primeira ou segunda hora extraordinária, ou mesmo no caso de trabalho 
suplementar prestado em dia de descanso semanal (complementar ou obrigatório) 
ou feriado. O direito ao descanso compensatório decorrente da prestação de 
trabalho suplementar em dia útil, de descanso complementar ou feriado é 
eliminado. 
 
- Lay-off 
Surge como reposta para solucionar os problemas estruturais e financeiros das 
empresas que, querendo subsistir à conjuntura económica atual, procuram soluções 
viáveis, garantindo a manutenção dos contratos de trabalho e da empresa. 
 
O Processo de Lay-off foi agilizado, desde a tomada de decisão da redução dos 
períodos normais de trabalho ou suspensão dos contratos de trabalho, bem como 
para o procedimento de prorrogação das medidas. Tornando ainda possível a 
cessação de certos contratos de trabalho, decorrido o período de Lay-off. 
 
Quanto à compensação retributiva dos trabalhadores abrangidos em Lay-off, são 
suportados num limite de 70% pela Segurança Social e 30% pelo empregador, 
existindo uma comparticipação do Instituto do Emprego e Formação Profissional. 
 
 



Verónica Pisco - Responsabilidade Limitada 
Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

Rua José Pinheiro e Rosa, Urb. Horta da Fábrica, Lt 12, R/C Dt, Fracção “A”, 8800-676 Tavira. 
Tlf./Fax: 0351 289 358 382   TLM.: 0351 968 919 049  veronica.pisco-offi@sapo.pt www.veronicapisco-lawoffice.com                                        

RESPONDER PARA: Av. Cidade de Loulé (antiga Estrada de Vale de Lobo), Caixa Postal 530-A, Ferrarias, 8135-018 Almancil. 

 
 

 
- Feriados e férias 
Não se pode dizer que se deu um aumento do período de férias, é, ao invés, uma 
tentativa de compensar o trabalhador, sendo uma espécie de "reposição ou 
devolução" de compensação de horas trabalhadas a mais. Em suma, o tempo 
máximo de férias foi reduzido para 22 dias. 
 
Tendo em vista o respectivo impacto na competitividade e, sem prejuízo do 
disposto no artigo 242.º do Código do Trabalho, sempre que os feriados coincidirem 
com os dias de Terça ou Quinta feira, o empregador pode fechar, total ou parcial, o 
estabelecimento ou nos dias de ponte, com consequente desconto no período de 
férias ou no vencimento do trabalhador. A decisão do empregador de utilizar, ou 
não, esta faculdade e os termos da mesma deverá ser comunicada aos 
trabalhadores no início de cada ano, de modo a não prejudicar a marcação de 
férias.  
Assim os feriados obrigatórios eliminados foram: o Corpo de Deus, o 1 de 
Novembro, o 5 de Outubro e o 1.º de Dezembro, desde 1 de Janeiro de 2013. 
 
- Renovações Extraordinárias 
Este regime apenas recai sobre os contratos de trabalho a termo certo iniciados a 
partir de 17 de Fevereiro de 2009 e que, até 30 de Junho de 2013, atinjam os seus 
limites máximos de duração. Esse regime extraordinário determina que esses 
contratos podem ser objecto de duas renovações extraordinárias. 
 
- Despedimento 
A nova directiva do Código do Trabalho prevê um procedimento de despedimento 
mais flexível: inadaptação e por extinção do posto de trabalho. Quanto ao primeiro, 
obedece a uma série de requisitos e princípios que resultam, numa redução de 
produtividade, avarias repetidas dos meios afectos ao posto de trabalho, ou riscos 
para a saúde e segurança do trabalhador ou de terceiros. Já o despedimento por 
extinção do posto de trabalho foi atribuída ao empregador a possibilidade de fixar 
um critério não discriminatório, que permite seleccionar o posto de trabalho, sendo 
eliminada a obrigação de colocação do trabalhador em posto compatível.  

 
� Compensação por cessação do Contrato de Trabalho 
É variável o tipo de análise a fazer, uma vez que de acordo com o regime 
aplicável aos novos contratos, existe um limite máximo a aplicar, de forma a 
que a compensação devida pela cessação do contrato de trabalho seja alinhada 
com a média da União Europeia, sem prejuízo da protecção das expectativas 
dos trabalhadores até esse momento. 
 
� Compensação por cessação do Contrato de Trabalho a Termo 
a) - Desde o início do contrato até à primeira renovação extraordinária: três ou 
dois dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês de duração do 
contrato, consoante este não exceda ou seja superior a seis meses, 
respectivamente;  
b) - Desde o início da 1ª renovação extraordinária até o termo efectivo do 
contrato: 20 dias de retribuição de base e diuturnidades por cada ano completo 
de duração extraordinária do contrato, com a fracção de ano a ser calculada 
proporcionalmente, sendo que o valor diário da retribuição base e diuturnidades 
é o resultante da divisão por 30 da retribuição mensal e diuturnidades e o valor 
da retribuição de base e diuturnidades a considerar, para efeitos de cálculo 
desta compensação, não pode ser superior a 20 vezes a RMMG;  
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c) - A compensação por caducidade resultará da soma das quantias apuradas 
por aplicação dos regimes previstos em “a)” e “b)” aos períodos de duração do 
contrato a que respeitam. 

Verónica Pisco 

(Advogada e pós graduada em Fiscalidade) 
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