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LEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃOLEGISLAÇÃO        
Síntese de Legislação Nacional e 

Comunitária 

14 de Outubro de 2011 

 

Legislação Nacional 

Alteração ao Código do Trabalho / Novo 

Sistema de Compensação 

Lei n.º 53/2011 – I Série n.º 198, de 14/10 

Altera o Código do Trabalho, aprovado em 

anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, 

concretizando uma das medidas prevista 

no Acordo Tripartido para a 

Competitividade e Emprego, de Março de 

2011, e no Memorando de Entendimento 

com a União Europeia, o Fundo Monetário 

Internacional e o Banco Central Europeu. 

Da presente lei resulta, para os novos 

contratos, o estabelecimento de um novo 

sistema de compensação pela cessação do 

contrato de trabalho, a uniformização do 

modo de determinação das compensações 

devidas aos trabalhadores na generalidade 

das modalidades de cessação do contrato 

de trabalho, e a criação de um fundo de 

base empresarial, a ser constituído e 

suportado pelos empregadores. 

A compensação pela cessação do contrato 

de trabalho passa a corresponder ao valor 

de 20 dias de retribuição base e 

diuturnidades por cada ano completo de 

antiguidade. 

A esta compensação são impostos limites 

máximos, referentes: 

� Ao valor da retribuição base mensal e 

diuturnidades do trabalhador, a 

considerar para efeitos de cálculo da 

compensação, que não pode ser 

superior a 20 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida (RMMG); 

� Ao montante global da compensação 

que não pode ser superior a 12 vezes a 

retribuição base mensal e 

diuturnidades do trabalhador ou, 240 

vezes o valor da RMMG, quando seja 

aplicável o limite acima mencionado. 

 

A presente lei determina ainda a 

obrigatoriedade de o empregador aderir ao 

fundo de compensação do trabalho e a 

efectuar as contribuições devidas nos 

termos de legislação própria. 

Compete exclusivamente ao empregador o 

pagamento da compensação determinada 

por aplicação do artigo 366.º -A enquanto 

não estiver constituído o fundo de 

compensação do trabalho ou enquanto o 

empregador a este não tiver aderido. 

A presente lei entra em vigor no dia 1 de 

Novembro de 2011. 

A entrada em vigor das normas que a 

seguir se discriminam fica adiada até à 

entrada em vigor da legislação que regule o 

fundo de compensação do trabalho: 

- Alínea m) do n.º 3 do artigo 106.º, relativa 

à identificação do fundo de compensação 
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do trabalho a que o empregador está 

vinculado; 

- Nº 5 do artigo 127.º, relativo ao dever de 

o empregador comunicar, aquando da 

celebração de contratos de trabalho, ao 

serviço com responsabilidades de 

inspecção, a adesão a fundo de 

compensação do trabalho; 

- Nº 4 do artigo 177.º, relativo ao conteúdo 

do contrato de trabalho temporário que 

deve passar a incluir documento 

comprovativo de vinculação a fundo de 

compensação do trabalho; 

- Alínea c) do n.º 2 do artigo 192.º, relativo 

a sanções que podem ser impostas às 

empresas de trabalho temporário por não 

adesão a fundo de compensação do 

trabalho ou não cumprimento da 

respectiva obrigação de contribuição. 

 

Legislação Comunitária 

14 de Outubro de 2011 

Veículos Pesados 

Directiva 2011/76/UE do Parlamento 

Europeu e do Conselho, de 27/09//2011 

(JO L 269, de 14/10) 

Altera a Directiva 1999/62/CE relativa à 

aplicação de imposições aos veículos 

pesados de mercadorias pela utilização de 

certas infra-estruturas. 

 

 

Proibição de Pesca a Portugal 

Regulamento (UE) n.º 1013/2011 da 

Comissão, de 11710/2011 (JO L 269, de 

14/10) 

Proíbe a pesca do atum-patudo no oceano 

Atlântico pelos navios que arvoram o 

pavilhão de Portugal. 

 

Assistência Financeira da União a Portugal 

Decisão de Execução do Conselho, de 

11/10/2011 (JO L 269, de 14/10) 

Altera a Decisão de Execução 2011/344/UE 

relativa à concessão de assistência 

financeira da União a Portugal. 

    


