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NOVIDADES NA LEGISLAÇÃO LABORAL 

 
RENOVAÇÃO EXTRA-ORDINÁRIA DOS CONTRATOS A TERMO (A PRAZO): 
 
Foi publicada a Lei nº. 3/2012 de 10 de Janeiro, que estabelece um regime de renovação extraordinária 
dos contratos de trabalho a termo certo, bem como o regime e o modo de cálculo da compensação 
aplicável aos contratos objecto dessa renovação. 
 
A presente lei vai permitir a prorrogação extraordinária, pelo período máximo de 18 meses, dos 
contratos a termo que terminam até 30 de Junho de 2013, sem possibilidade de renovação. De acordo 
com o documento, "podem ser objecto de duas renovações extraordinárias os contratos de trabalho a 
termo certo que, até 30 de Junho de 2013, atinjam os limites máximos de duração" estabelecidos no 
Código do Trabalho. Estas renovações não podem "exceder 18 meses".  
 
Relativamente à renovação extraordinária, o documento estabelece que a duração de cada uma "não 
pode ser inferior a um sexto da duração máxima do contrato de trabalho a termo certo, ou da sua 
duração efectiva, consoante a que for inferior". O limite de vigência do contrato de trabalho a termo 
certo objecto de renovação extraordinária é 31 de Dezembro de 2014. Se as renovações ou o período 
máximo do contrato a termo excederem o previsto, serão convertidos em contratos definitivos. 
 
Actualmente, os contratos a prazo podem ser renovados até três vezes sem ultrapassar três anos na 
generalidade dos casos (há tetos mais baixos para situações específicas nomeadamente jovens à 
procura de primeiro emprego, cujo máximo é de 18 meses).   
 
Compensações passam a depender da lei em vigor: 
Os contratos de trabalho a termo certo que sejam alvo de renovação extraordinária estão sujeitos a um 
regime de compensação. Assim, "em relação ao período de vigência do contrato até à primeira 
renovação extraordinária, o montante da compensação é calculado de acordo com o regime jurídico 
aplicável a um contrato de trabalho a termo certo celebrado à data do início de vigência daquele 
contrato". No que respeita ao período de vigência do contrato a partir da primeira renovação 
extraordinária, "o montante da compensação é calculado de acordo com o regime aplicável a um 
contrato de trabalho a termo certo celebrado à data daquela renovação extraordinária". 
 
NOVO REGIME DO HORÁRIO DE TRABALHO: 
 
Em relação ao “suposto” aumento de horário de trabalho, em 30 minutos diários, informa-se que ainda 
decorrem neste momento, em sede de concertação social (discussão entre parceiros sociais), as 
negociações sobre este e outros temas, pelo que, a correr pelo melhor e, a ser aprovada, decorridos 
que estejam os prazos legais do processo legislativo, só lá para Fevereiro ou até mesmo Março de 
2012, teremos “mudanças” nesta matéria. 
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ABOLIÇÃO DE FERIADOS NACIONAIS: 
 
Em relação á abolição de Feriados Nacionais, os quais foi proposta para a referida a abolição; 
 

Junho 
7 de Junho 
Corpo de Deus (Corpus Christi) 

Agosto 
15 de Agosto 
Assunção de Maria 

Outubro 
5 de Outubro 
Implantação da República 

Dezembro 
1º de Dezembro 
Restauração da Independência 
 
Informa-se que, á semelhança do assunto do aumento do horário de trabalho, também ainda decorrem 
neste momento, em sede de concertação social (discussão entre parceiros sociais), as negociações 
sobre este tema, pelo que, tal como acima referimos, a correr pelo melhor e, a ser aprovada, decorridos 
que estejam os prazos legais do processo legislativo, só lá para Fevereiro ou até mesmo Março de 
2012, teremos “mudanças” nesta matéria. 
 


