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A QUINTA ALTERAÇÃO AO 
CÓDIGO DO TRABALHO 

1  Aprovado pela Lei nº 7/2009, de 12 de Fevereiro, e alterado pelas Leis nºs 105/2009, de 14 de Setembro, 53/2011,de 14 de Outubro, 23/2012, de 25 de Junho, e 47/2012, 
de 29 de Agosto. 

2 Institutos que vieram a ser regulamentados através da Lei nº 70/2013, publicada no mesmo dia 30 de Agosto em Diário da República.
3 Em concreto, os feriados de Corpo de Deus, de 5 de Outubro, de 1 de novembro e de 1 de Dezembro.
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4  Designadamente as seguintes: (i) O valor da retribuição base e diuturnidades a considerar para efeitos de cálculo da compensação não pode ser superior a 20 vezes a 
retribuição mínima mensal garantida; (ii) o montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador ou 
a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida; (iii) o valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão por 30 da retribuição base e diuturnidades; 
e (iv) em caso de fracção de ano, o montante da compensação é calculado proporcionalmente.

5  Sempre que, em simultâneo, o trabalhador entregue ou ponha, por qualquer forma, a totalidade da compensação paga pelo empregador à disposição deste último. 
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COMPENSAÇÃO POR CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO SEM TERMO

CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR 
DE 01/10/2013
12 dias de RB  por cada ano completo de 
antiguidade (fracção calculada pro rata).

Sendo que:

-  o valor da RB mensal a considerar não 
pode ser superior a 20 vezes a RMMG  
(9.700€);

-  o montante global da compensação 
não pode ser superior a 12 vezes a RB 
mensal ou, quando o limite anterior 
seja aplicável, a 240 vezes a RMMG 
(116.400€);

-  o valor diário de RB é igual a (RB mensal / 30).

CONTRATOS CELEBRADOS 
ENTRE 01/11/2011 E 30/09/2013
a) Período de duração até 30/09/2013:
20 dias de RB por cada ano completo de 
antiguidade (fracção calculada pro rata);

b) Período de duração a partir de 
01/10/2013 - adição das parcelas 
seguintes:

(i) 18 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, no que 
respeita aos 3 primeiros anos;

(ii) 12 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, nos anos 
subsequentes (fracção calculada pro 
rata).

Sendo que:

– a subalínea (i) aplica-se apenas nos 
casos em que o contrato ainda não 
tenha atingido a duração de 3 anos 
em 01/10/2013.

-  o valor diário de RB é igual a 
(RB mensal / 30);

-  quando da aplicação da alínea a) 
resultar um montante de compensação 
igual ou superior a 12 vezes a RB 
mensal, ou a 240 vezes a RMMG 
(116.400€), não é aplicável a alínea b);

-  quando da aplicação da alínea a) 
resultar um montante de compensação 
inferior a 12 vezes a RB mensal ou a 
240 vezes a RMMG (116.400€), o 
montante global da compensação 
não pode ser superior a estes valores.

CONTRATOS CELEBRADOS ANTES 
DE 01/11/2011
a) Período de duração até 31/10/2012: 

1 RB mensal por cada ano completo 
de antiguidade (fracção calculada 
pro rata);

b) Período de duração entre 01/11/2012 
e 30/09/2013:

20 dias de RB (calculados pro rata);

c) Período de duração a partir de 01/10/2013 
- adição das parcelas seguintes:

(i) 18 dias de RB por cada ano completo 
de antiguidade, no que respeita aos 3 
primeiros anos;

(ii) 12 dias de RB por cada ano completo 
de antiguidade, nos anos subsequentes 
(fracção calculada 
pro rata).

Sendo que:

-  a subalínea (i) aplica-se apenas nos casos 
em que o contrato ainda não tenha atingido 
a duração de 3 anos em 01/10/2013;

-  o valor da RB a considerar não pode ser 
superior a 20 vezes a RMMG (9.700€);

- o valor diário de RB é igual a (RB mensal / 30);

-  o montante total da compensação 
calculada não pode ser inferior a 3 RB 
mensais e está sujeito aos limites seguintes:

-  se da soma dos valores das alíneas a) e b) 
resultar um montante de compensação 
igual ou superior a 12 vezes a RB mensal 
ou a 240 vezes a RMMG (116.400€), 
não é aplicável a alínea c);

-  se da soma dos valores das alíneas a) e b) 
resultar um montante de compensação 
inferior a 12 vezes a RB mensal ou a 240 
vezes a RMMG (116.400€), o montante 
global da compensação não pode ser 
superior a estes valores.

-  quando da aplicação da alínea a) resultar 
um montante de compensação igual ou 
superior a 12 vezes a RB mensal, ou a 
240 vezes a RMMG (116.400€), não são 
aplicáveis as alíneas b) e c);

-  quando da aplicação da alínea a) resultar 
um montante de compensação inferior a 
12 vezes a RB mensal ou a 240 vezes a 
RMMG (116.400€), o montante global da 
compensação não pode ser superior a estes 
valores.
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6  “RB” - Retribuição base + Diuturnidades.
7  “RMMG” - Retribuição Mínima Mensal Garantida (actualmente fixada em 485€).



COMPENSAÇÃO POR CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO COM TERMO

CONTRATOS CELEBRADOS A PARTIR 
DE 01/10/2013
Termo Certo: 
18 dias de RB por cada ano completo de 
antiguidade (fracção calculada pro rata).
Termo Incerto – adição das parcelas 
seguintes:

(i) 18 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, no que 
respeita aos 3 primeiros anos;
(ii) 12 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, nos anos 
subsequentes (fracção calculada 
pro rata).

Sendo que*:
-  o valor da RB mensal a considerar não 

pode ser superior a 20 vezes a RMMG 
(9.700€);

-  -o montante global da compensação 
não pode ser superior a 12 vezes a RB 
mensal ou, quando o limite anterior 
seja aplicável, a 240 vezes a RMMG 
(116.400€);

-  o valor diário de RB é igual a (RB mensal / 30).

(* Regras aplicáveis a ambas as modalidades 
de contratos de trabalho a termo)

CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 
01/11/2011 E 30/09/2013
a) Período de duração até 30/09/2013:
20 dias de RB por cada ano completo de 
antiguidade (fracção calculada pro rata);
b) Período de duração a partir de 
01/10/2013 – adição das parcelas 
seguintes:

(i) 18 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, no que 
respeita aos 3 primeiros anos;
(i) 12 dias de RB por cada ano completo 
de antiguidade, nos anos subsequentes 
(fracção calculada pro rata).

Sendo que:
-  a subalínea (i) aplica-se apenas nos 

casos em que o contrato ainda não 
tenha atingido a duração de 3 anos 
em 01/10/2013;

-  o valor da RB a considerar não pode ser 
superior a 20 vezes a RMMG (9.700€);

-  o valor diário de RB é igual a (RB mensal / 30);
-  quando da aplicação da alínea a) 

resultar um montante de compensação 
igual ou superior a 12 vezes a RB 
mensal, ou a 240 vezes a RMMG 
(116.400€), não é aplicável a alínea b);

-  quando da aplicação da alínea a) 
resultar um montante de compensação 
inferior a 12 vezes a RB mensal ou a 240 
vezes a RMMG (116.400€), o montante 
global da compensação não pode ser 
superior a estes valores.

CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 
01/11/2011
a) Período de duração até 31/10/2012:

3 ou 2 dias de RB por cada mês de 
duração, consoante a duração total do 
contrato não exceda ou seja superior a 
6 meses, respectivamente;

b) Período de duração entre 01/11/2012 
e 30/09/2013:

20 dias de RB por ano completo de 
antiguidade (calculado pro rata);

c) Período de duração a partir de 
01/10/2013 – adição das parcelas 
seguintes:

(i) 18 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, no que 
respeita aos 3 primeiros anos;
(ii) 12 dias de RB por cada ano 
completo de antiguidade, nos anos 
subsequentes (fracção calculada pro 
rata).

Sendo que:
-  a subalínea (i) aplica-se apenas nos 

casos em que o contrato ainda não 
tenha atingido a duração de 3 anos em 
01/10/2013;

-  o valor da RB a considerar não pode ser 
superior a 20 vezes a RMMG (9.700€);

- o valor diário de RB é igual a (RB mensal / 30);
-  o montante total da compensação está 

sujeito aos limites seguintes:
-  se da soma dos valores das alíneas 

a) e b) resultar um montante de 
compensação igual ou superior a 12 
vezes a RB mensal ou a 240 vezes a 
RMMG (116.400€), não é aplicável 
a alínea c);

-  se da soma dos valores das alíneas 
a) e b) resultar um montante de 
compensação inferior a 12 vezes a 
RB mensal ou a 240 vezes a RMMG 
(116.400€), o montante global da 
compensação não pode ser superior 
a estes valores.

-  quando da aplicação da alínea a) 
resultar um montante de compensação 
igual ou superior a 12 vezes a RB 
mensal, ou a 240 vezes a RMMG 
(116.400€), não são aplicáveis as alíneas 
b) e c);

-  quando da aplicação da alínea a) 
resultar um montante de compensação 
inferior a 12 vezes a RB mensal ou a 240 
vezes a RMMG (116.400€), o montante 
global da compensação não pode ser 
superior a estes valores.

8  Ou até à data da renovação extraordinária (se aplicável), caso seja anterior a 31/10/2012.
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A presente Nota Informativa destina-se a ser distribuída entre Clientes e Colegas e a informação nela contida é prestada de forma geral e abstracta, não devendo servir de base 
para qualquer tomada de decisão sem assistência profissional qualificada e dirigida ao caso concreto. O conteúdo desta Nota Informativa não pode ser reproduzido, no seu todo 
ou em parte, sem a expressa autorização do editor. Caso deseje obter esclarecimentos adicionais sobre este assunto contacte Luis Sobral (luis.sobral@plmj.pt) ou Joaquim Pedro 
Torres (joaquim.torres@plmj.pt).
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