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A Lei nº 93/2019 trouxe importantes

alterações ao Código do Trabalho com
repercussão direta na atividade diária das

empresas.

CONTRATOS A TERMO 
 
O regime do contrato de trabalho a termo resolutivo
passa a ter carácter imperativo, não podendo ser
afastado por IRCT.
 
Destaca-se uma acentuada restrição à contratação
através de contratos a termo ou com recurso ao
trabalho temporário, concretizada, designadamente,
na redução dos limites temporais bem como
dos  motivos que admitem o recurso a estas
modalidades de contratação.
 
Foi eliminada a possibilidade de contratação a termo
fundamentada na contratação de jovens à procura do
primeiro emprego e ou de desempregados de longa
duração. Assim a  alteração legislativa prevê apenas a
contratação a termo de desempregados de muito
longa duração, ou seja, desempregados há 25 meses
ou mais e com uma idade igual  ou superior a 45 anos.
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O uso do motivo de lançamento de nova
atividade ou abertura de novos
estabelecimentos   para a contratação a termo,
permitido até então para empresas com 750
trabalhadores, ficou agora limitado a empresas
com menos de 250 trabalhadores.
 
O período máximo de duração dos contratos de
trabalho a termo certo passa a ser de 2 anos e
os contratos de trabalho a termo incerto
passam a ter uma duração máxima de 4 anos.
 
Embora se mantenha a possibilidade de
renovação dos contratos a termo certo até 3
vezes, a duração total destas renovações não
poderá exceder a duração do período inicial do
contrato.
 
 
 

 
 
 
 
Passa a ser obrigatório o pagamento da
compensação pela caducidade dos contratos a
termo certo, ainda que o mesmo já previsse a
sua não renovação.
 
Os contratos a termo celebrados antes da
entrada em vigor da lei ficam excluídos destas
alterações – seja quanto ao motivo, duração ou
renovações - as quais são apenas aplicáveis
aos novos contratos.
 

A duração máxima dos
contratos a termo certo e

dos contratos a termo
incerto foi reduzida para 2
e 4 anos, respetivamente.
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Trabalho Temporário
 
O regime do trabalho temporário também
foi alvo de alterações substanciais. 
 
Desde logo, os contratos de trabalho
temporários a termo certo ficam com um
limite de seis renovações, enquanto se
mantenha o motivo justificativo que levou ao
recurso a este tipo de contratação.
 
Note-se que anteriormente a lei não previa
limites às renovações dos contratos de
trabalho temporários a termo certo.
 
Exceção a esta regra será a substituição
direta ou indireta de trabalhadores
ausentes, situação que não está sujeita a
qualquer limitação quanto à renovação.

Quanto à duração máxima, mantém-se os
dois anos para a generalidade dos contratos
e os prazos máximos de duração específicos
para os casos de vacatura de posto de
trabalho ou de acréscimo exce cional de
atividade da empresa, de 6 e 12 meses,
respetivamente.
 
A consequência legal da cedência de um
trabalhador, por empresa de trabalho
temporário, a uma utilizadora, sem a
respetiva celebração do contrato de
trabalho temporário ou contrato de trabalho
por tempo indeterminado para cedência
temporária, passa a ser integração de um
trabalhador na empresa utilizadora em
regime de contrato de trabalhos em termo.
 
o IRCT aplicável aos trabalhadores da
empresa utilizadora passa a ser
imediatamente aplicável ao trabalhador
temporário, sem necessidade do decurso
dos 60 dias de prestação de trabalho
atualmente previstos.

 
Limitação às renovações

dos contratos de
trabalho temporários a

termo certo.
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