
 

 

N/Ref. 190/11                     Angra do Heroísmo, Outubro de 2011 

 

Assunto: NOVO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO POR CESSAÇÃO DO CONTRATO DE TRABALHO 

APLICÁVEL AOS NOVOS CONTRATOS DE TRABALHO  
 

Caro Associado, 

 

Conheça todas as alterações à Compensação por Cessação do Contrato de 

Trabalho! 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 53/2011, no Diário da República, N.º 

198, I Série, de 14 de Outubro de 2011, que vem estabelecer um novo sistema de 

compensação em diversas modalidades de cessação do contrato de trabalho, aplicável apenas 

aos novos contratos de trabalho. 

Com o presente diploma, verifica-se que, no caso de despedimento referente a novos 

contratos de trabalho, o trabalhador tem direito a compensação correspondente a 20 dias de 

retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade. 

O novo sistema de compensação aplica-se em caso de cessação do contrato de trabalho por 

caducidade do contrato de trabalho a termo, caducidade do contrato de trabalho temporário, 

caducidade do contrato de trabalho por morte do empregador, extinção de pessoa colectiva 

ou encerramento de empresa, bem como em caso de despedimento colectivo, despedimento 

por extinção de posto de trabalho e despedimento por inadaptação e, ainda, em casos de 

resolução do contrato por cessação de comissão de serviço e de resolução por iniciativa do 

trabalhador que tenha prejuízo sério em caso de transferência do local de trabalho. 

A compensação é determinada da seguinte forma: 

a) O valor da retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador a considerar para 

efeitos de cálculo da compensação, não pode ser superior a 20 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida; 

b) O montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição 

base mensal e diuturnidades do trabalhador ou, quando seja aplicável o limite previsto 

na alínea anterior, a 240 vezes o valor da retribuição mínima mensal garantida; 

c) O valor diário de retribuição base e diuturnidades é o resultante da divisão por 30 da 

retribuição base mensal e diuturnidades; 

d) Em caso de fracção de ano, o montante da compensação é calculado 

proporcionalmente. 

 

Pela caducidade de novos contratos de trabalho a termo certo, a compensação a que o 

trabalhador tem direito é determinada de acordo com o acima disposto. 



 

 

No caso de caducidade de novos contratos de trabalho a termo incerto, o trabalhador tem 

direito à compensação da seguinte forma: 

a) Para os novos contratos de trabalho, iniciados depois da entrada em vigor da presente 

lei, à compensação calculada conforme supramencionado; 

b) Para os contratos iniciados antes da entrada em vigor da presente lei, à compensação 

correspondente a três ou dois dias de retribuição base e diuturnidades por cada mês 

de duração do contrato, consoante esta não exceda ou seja superior a seis meses, 

respectivamente. A parte da compensação relativa a fracção de mês de duração do 

contrato é calculada proporcionalmente. 

 

A compensação é paga pelo empregador, excepto na parte que cabe ao Fundo de 

Compensação do Trabalho, nos termos de legislação própria. 

 

No caso do Fundo de Compensação do Trabalho não pagar a totalidade da compensação a que 

esteja obrigado, o empregador responde pelo respectivo pagamento e fica sub-rogado nos 

direitos do trabalhador em relação àquele montante equivalente. 

 

Presume-se que o trabalhador aceita o despedimento quando recebe a compensação acima 

mencionada, podendo esta ser ilidida desde que, em simultâneo, o trabalhador entregue ou 

ponha de qualquer forma, à disposição do empregador e do Fundo de Compensação do 

Trabalho a totalidade da compensação pecuniária recebida. 

 

Chamamos a sua atenção, que o empregador está obrigado a aderir ao Fundo de 

Compensação do Trabalho e a efectuar as contribuições devidas, nos termos de legislação 

própria, sendo também competência exclusiva do empregador o pagamento da compensação 

determinada no art. 366.º-A, enquanto não estiver constituído o Fundo de Compensação do 

Trabalho ou enquanto o trabalhador não tiver aderido a este. 

 

Mais informamos, que a entidade empregadora deve, ainda, sempre que celebre contratos de 

trabalho, comunicar à Inspecção Regional do Trabalho, a sua adesão ao Fundo de 

Compensação do Trabalho. 

 

Consideram-se novos contratos de trabalho, os contratos celebrados após a entrada em vigor 

do presente diploma, que é a 1 de Novembro de 2011. 

A presente circular não dispensa a consulta do diploma, que pode consultar em www.dre.pt ou 

no site desta Câmara do Comércio, através do link:  

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1318941362.pdf . 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


