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1. Licença parental exclusiva do pai 
 
A licença obrigatória foi alargada. Passou a ser 
obrigatório o gozo pelo pai de uma licença 
parental de 20 dias úteis, seguidos ou 
interpolados, nas seis semanas seguintes ao 
nascimento da criança, cinco dos quais gozados 
de modo consecutivo imediatamente a seguir a 
este. Anteriormente a licença era de 15 dias 
úteis a gozar nos 30 dias seguintes ao 
nascimento do filho. 
 
A licença facultativa foi reduzida. A licença 
facultativa do pai, a gozar após a licença 
obrigatória e a ser gozada em simultâneo com 
a licença parental inicial da mãe, foi reduzida 
de 10 para 5 dias úteis. 
 
 
2. Licença para assistência a filho com 

deficiência, doença crónica ou doença 
oncológica 

 
Direito a licença por período até seis meses, 
prorrogável até quatro anos. Esta licença 
estava prevista para filho com deficiência ou 
doença crónica, mas não se encontrava 
especificamente prevista a doença oncológica.  

A licença para assistência a filho com 
deficiência, doença crónica ou doença 
oncológica pode ser prorrogável até ao limite 
máximo de seis anos, nas situações de 
necessidade de prolongamento da assistência, 
confirmada por atestado médico. O limite não 
é aplicável no caso de filhos com doença 
prolongada em estado terminal. 
 
 
3. Internamento hospitalar de criança após 

período normal do pós-parto 
 
A licença parental inicial é acrescida do período 
de internamento, até ao limite máximo de 30 
dias. 
 
 
4. Nascimento de crianças prematuras (até às 

33 semanas inclusive) 
 
A licença parental inicial é acrescida de 30 dias 
e, também, de todo o período de 
internamento. 
 
 
5. Denúncia do contrato de trabalho 
 
Durante o período experimental (novidade): O 
empregador deve comunicar, no prazo de 
cinco dias úteis a contar da data da denúncia, à 
entidade com competência na área da 
igualdade de oportunidades entre homens e 
mulheres a denúncia do contrato de trabalho 
durante o período experimental sempre que 
estiver em causa uma trabalhadora grávida, 
puérpera ou lactante ou um trabalhador no 
gozo de licença parental. 
 
Contrato de trabalho a termo (alterações):  
- Comunicação com a antecedência mínima de 
cinco dias úteis à data do aviso prévio 
(anteriormente apenas se previa que devia 
ocorrer no prazo de cinco dias úteis). 
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- Sempre que esteja em causa também um 
trabalhador no gozo de licença parental 
(anteriormente previsto apenas nos casos de 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante). 
 
 
6. Referências à mãe e ao pai 

 
Todas as referências feitas à mãe e ao pai 
consideram-se efetuadas aos titulares do 
direito de parentalidade, salvo as que resultam 
da condição biológica daqueles. 
 
 
7. Proibição de discriminação 
 
É proibida qualquer forma de discriminação, 
nomeadamente discriminações remuneratórias 
relacionadas com a atribuição de prémios de 
assiduidade e produtividade, bem como 
afetações desfavoráveis em termos de 
progressão na carreira, em função do exercício 
pelos trabalhadores de maternidade ou 
paternidade. 
 
 
8. Licença para realização do parto fora das 

Regiões Autónomas 
 
Sem prejuízo de outros direitos que foram 
estabelecidos para os trabalhadores das 
Regiões Autónomas, foi consagrado que a 
trabalhadora grávida que se desloque a 
unidade hospitalar localizada fora da sua ilha 
de residência para realização de parto, por 
indisponibilidade de recursos técnicos e 
humanos na ilha de residência, tem direito a 
licença pelo período de tempo que, por 
prescrição médica, for considerado necessário 
e adequado à deslocação para aquele fim, sem 
prejuízo da licença parental inicial. 
 
 
 
 

9. Procriação medicamente assistida (PMA) 
 
O trabalhador tem direito a três dispensas do 
trabalho para consultas no âmbito de cada 
ciclo de tratamentos de PMA. Pode ser exigida 
prova disso pelo empregador. 
 
 

 
Das alterações acima elencadas, algumas 
entram em vigor no próximo dia 4 de outubro 
de 2019, a saber: 
 

- Licença para assistência a filho com 
deficiência, doença crónica ou doença 
oncológica; 
- Denúncia do contrato de trabalho 
(comunicação à CITE); 
- Referências à mãe e ao pai. 
 
As demais alterações acima elencadas apenas 
entram em vigor com o Orçamento do Estado 
posterior à sua publicação. 
 

  



 

 
3

 

1. Em matéria de igualdade, discriminação e 
assédio 

 
O legislador decidiu incrementar a proteção do 
trabalhador em situações de discriminação e 
desigualdade, incluindo o assédio como um 
modo de justa causa de resolução do contrato, 
bem como incluindo as doenças oncológicas no 
regime dos trabalhadores com deficiência e 
doenças crónicas. 

 
 

2. Período experimental 
 

O período experimental de 180 dias passa a 
vigorar também para os trabalhadores que 
estejam à procura do primeiro emprego e para 
os desempregados de longa duração.  
O legislador adicionou a possibilidade de 
reduzir ou excluir o período experimental no 
caso de ter havido um anterior contrato de 
estágio profissional. 
 
 
3. Formação contínua 

 
O trabalhador passa a ter direito a 40 horas de 
formação contínua em vez de 35 horas. 
 
 
4. Contratos de trabalho a termo 
 
O regime do contrato de trabalho a termo 
resolutivo passa a não poder ser afastado por 
instrumento de regulamentação coletiva de 
trabalho. 
 
Ficou expressamente consagrado que as 
necessidades temporárias têm de ser 
objetivamente definidas pela entidade 
empregadora. 
 

Deixa de ser possível a contratação a termo 
com fundamento no facto de se tratar de 
trabalhador à procura de primeiro emprego ou 
desempregado de longa duração. Apenas 
continua a ser possível no caso de 
desempregados de muito longa duração 
(desempregados há 25 meses ou mais e com 
45 ou mais anos). 
 
Relativamente ao fundamento “Lançamento de 
nova atividade de duração incerta, bem como 
início de laboração de empresa ou de 
estabelecimento pertencente a empresa com 
menos de 750 trabalhadores” o limite de 
trabalhadores passa a ser de 250. Acresce que 
nestes casos a duração do contrato não pode 
exceder os dois anos posteriores ao início do 
motivo justificativo. 
 
O contrato de trabalho a termo certo passa a 
ter uma duração máxima de 2 anos (em vez de 
3 anos). E o contrato de trabalho a termo 
incerto uma duração máxima de 4 anos (em 
vez de 6 anos). 
 
O contrato de trabalho a termo certo pode ser 
renovado até 3 vezes e a duração total das 
renovações não pode exceder a do período 
inicial daquele. 
 
Nos casos especiais de contrato de trabalho de 
muito curta duração foi alargado o âmbito de 
aplicação, não se aplicando apenas ao setor 
agrícola e do turismo, mas a todas as situações 
necessárias para fazer face ao acréscimo 
excecional e substancial da atividade da 
empresa cujo ciclo anual apresente 
irregularidades decorrentes do respetivo 
mercado ou de natureza estrutural que não 
seja passível de assegurar pela sua estrutura 
permanente. A duração máxima foi alargada de 
15 para 35 dias.  
 
Direito a compensação pela caducidade de 
contrato de trabalho a termo certo por 
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verificação do seu termo, independentemente 
da caducidade decorrer de denúncia ou da não 
sujeição a renovação. 
 
Ficou expressamente consagrado que em caso 
de caducidade de contrato de trabalho a termo 
decorrente de declaração do trabalhador não 
confere direito a qualquer compensação. 
 
Estas alterações não se aplicam aos contratos 
de trabalho a termo que tenham sido 
celebrados antes de 1 de outubro de 2019. 
 
 
5. Trabalho intermitente 

 
O limite mínimo da prestação de trabalho 
passa a ser de 5 meses em vez de 6 meses, por 
ano, sendo que 3 meses (em vez de 4 meses) 
têm de ser consecutivos. 
 
Se o trabalhador exercer outra atividade 
durante o período de inatividade, tem o dever 
de informar o empregador e o montante da 
correspondente retribuição é deduzido à 
compensação retributiva prevista para o 
período de inatividade.  
 
 
6. Trabalho temporário 

 
A omissão de qualquer dos elementos que 
devem constar do contrato de utilização de 
trabalho temporário conduz à nulidade do 
contrato, quando anteriormente apenas tinha 
esse efeito a omissão do motivo justificativo. 
 
Passou a prever-se que, mesmo mantendo-se o 
motivo justificativo, o contrato de trabalho 
temporário só pode ser renovado até seis 
vezes, com exceção de contrato celebrado para 
substituição de trabalhador ausente, sem que a 
sua ausência seja imputável ao empregador.  
 
 

7. Banco de Horas  
 

Eliminação do banco de horas individual. O 
regime de banco de horas individual em 
aplicação na data de entrada em vigor da 
presente lei cessa no prazo de um ano a contar 
da entrada em vigor da presente lei, ou seja, 
até 30 de setembro de 2020. 
 
Relativamente ao banco de horas grupal, 
possibilidade de aplicação deste ao conjunto 
dos trabalhadores de uma equipa, secção ou 
unidade económica, desde que aprovada em 
referendo pelos trabalhadores a abranger (pelo 
menos 65%). Neste caso o período normal de 
trabalho pode ser aumentado até 2 horas 
diárias e pode atingir 50 horas semanais, tendo 
o acréscimo o limite de 150 horas por ano. 
 
 
8. Pagamento de trabalho suplementar  

 
As regras previstas no Código do Trabalho 
deixam de poder ser afastadas por instrumento 
de regulamentação coletiva de trabalho. 
 
 
9. Processo de despedimento por extinção de 

posto de trabalho 
 

Aumento do prazo (de 10 para 15 dias) para a 
estrutura representativa dos trabalhadores, o 
trabalhador envolvido e, ainda, caso o 
trabalhador seja representante sindical, a 
associação sindical respetiva poderem 
transmitir ao empregador o seu parecer 
fundamentado, após a receção da primeira 
comunicação do processo de despedimento 
por extinção do posto de trabalho. 

 
 

PRODUÇÃO DE EFEITOS 
 
As referidas alterações entram em vigor no dia 
1 de outubro de 2019.   
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Aditamento do artigo 55.º-A, o qual prevê a 
aplicação de uma contribuição adicional por 
rotatividade excessiva quando haja um peso 
anual de contratação a termo resolutivo 
superior ao respetivo indicador setorial em 
vigor. 
 
O indicador setorial anual constará de portaria 
dos membros do Governos responsáveis pelas 
áreas do emprego e da segurança social, 
publicada no primeiro trimestre do ano civil a 
que respeita. 
 
O apuramento das entidades empregadores 
que se encontram nas condições previstas para 
esta contribuição adicional é efetuado 
oficiosamente no primeiro trimestre do ano 
seguinte àquele a que respeita. 
 
A obrigação contributiva constitui-se no 
momento em que a instituição da segurança 
social competente notificar a entidade 
empregadora do valor da contribuição 
adicional. 
 
Constitui base de incidência contributiva o 
valor total das remunerações base, em 
dinheiro ou em espécie, relativas aos contratos 
a termo resolutivo, devidas no ano civil a que o 
apuramento respeita. 
 
A taxa contributiva adicional é progressiva, até 
um máximo de 2%. 
 
Constituem CONTRAORDENAÇÃO MUITO 
GRAVE as falsas declarações sobre o tipo de 
contrato de trabalho celebrado, com o intuito 
de isentar a entidade empregadora desta 
obrigação contributiva. 
 

PRODUÇÃO DE EFEITOS 
 
Este novo preceito legal produz efeitos no dia 
1 de janeiro de 2020, pelo que apenas haverá 
lugar ao pagamento desta contribuição 
adicional por rotatividade excessiva a partir de 
2021, por referência ao ano de 2020. 
 

 

ANA RITA NASCIMENTO 
Advogada 

ananascimento@pintoribeiro.pt 
www.pintoribeiro.pt 

 

Esta nota é meramente informativa e não se trata de uma 

análise exaustiva de todos os aspetos dos regimes a que se 

refere. Não constitui fonte de aconselhamento jurídico e não 

deve servir de base para qualquer tomada de decisão sem 

assistência profissional qualificada. Para mais informações, 

contacte-nos por favor através do endereço 

geral@pintoribeiro.pt. 

https://pintoribeiro.pt/portfolio-item/ana-rita-nascimento/
mailto:ananascimento@pintoribeiro.pt

