
 

 

N/Ref. 79/13                   Angra do Heroísmo, Setembro de 2013 

 

Assunto: Alteração ao Código do Trabalho – Valor da Compensação 

                     

Caro Associado, 

 

Leva-se ao conhecimento de V./Exa.(s), a publicação da Lei n.º 69/2013, de 30 de Agosto que 

vem proceder à quinta alteração ao Código do Trabalho, verificando-se alteração aos arts 

106.º, 127.º, 190.º, 191.º, 192.º, 344.º, 345.º e 366.º da Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro, 

alterada pelas Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, e 23/2012, 

de 25 de junho. 

 

Entre as principais alterações destacam-se as seguintes: 

• Diminuição valor da compensação a pagar ao trabalhador em caso de cessação do 

contrato de trabalho, em que poderá ir até 12 dias retribuição base por cada ano de 

trabalho, a partir de 1 de Outubro de 2013. 

• Distinção do valor da compensação em caso de cessação de contrato de trabalho a 

termo certo e incerto, da seguinte forma: 

 

� A compensação a que o trabalhador tem direito pelo empregador caducar o contrato a 

termo certo passa a corresponder a 18 dias de retribuição base e diuturnidades por 

cada ano completo de antiguidade; 

 

� A compensação a que o trabalhador tem direito pelo empregador caducar o contrato a 

termo incerto passa a corresponder a: 

• 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de 

antiguidade, relativamente aos três primeiros anos de duração do 

contrato; 

• 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de 

antiguidade, relativamente aos anos seguintes. 

 

 



 

 

• Em caso de despedimento coletivo, despedimento por extinção do trabalho e 

despedimento por inadaptação, o trabalhador tem direito a compensação 

correspondente a 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo 

de antiguidade. Em caso de fração de ano, é calculada proporcionalmente. 

• Só é presumida a aceitação do despedimento por parte do trabalhador quando este 

recebe a totalidade da compensação devida pelo trabalhador. 

• O contrato de utilização de trabalho temporário passa a não ser nulo se não for 

celebrado por escrito ou não mencionar o motivo justificativo do recurso ao trabalho 

temporário por parte do utilizador.   

• É estabelecido um regime transitório em caso de cessação de contratos a termo e sem 

termo celebrados antes de 1 de Outubro de 2013, da seguinte forma: 

 

REGIME TRANSITÓRIO EM CASO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO A TERMO E DE CONTRATO DE 

TRABALHO TEMPORÁRIO 

 

� Em caso de cessação de contrato a termo ou a contrato de trabalho temporário 

celebrados antes de 1 de Novembro de 2011, a compensação é calculada do seguinte 

modo: 

� Até 31 de Outubro de 2012 ou até à data da renovação 

extraordinária, se celebrada antes desta data, o montante de 

compensação corresponde a 3 ou 2 dias de retribuição base e 

diuturnidades por cada mês de duração, consoante o contrato não 

exceda ou seja superior a 6 meses;  

� De 1 de Novembro de 2012 a 30 de Setembro de 2013, o 

montante de compensação corresponde a 20 dias de retribuição 

base e diuturnidades, por cada ano completo de antiguidade, 

calculado proporcionalmente ao período de efectivo de trabalho 

prestado; 

•  A partir de 1 de Outubro de 2013 inclusive, o montante da compensação corresponde 

à soma dos seguintes montantes: 



 

 

� 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade, relativamente aos três primeiros anos de 

duração do contrato (aplica-se apenas nos casos em que o contrato 

de trabalho, a 1 de Outubro de 2013, ainda não tenha atingido a 

duração de três anos); 

� 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade, relativamente aos anos seguintes. 

 

� Para os contratos celebrados depois de 1 de novembro de 2011, aplica-se o mesmo 

regime transitório dos contratos sem termo. 

 

REGIME TRANSITÓRIO EM CASO DE CESSAÇÃO DE CONTRATO SEM TERMO 

�  Em caso de cessação de contrato sem termo celebrado antes de 1 de Novembro de 

2011, a compensação é calculada do seguinte modo: 

a) Até 31 de Outubro de 2012, o montante de compensação 

corresponde a um mês de retribuição base e diuturnidades por cada 

ano completo de antiguidade;  

b) De 1 de Novembro de 2012 a 30 de Setembro de 2013, o 

montante de compensação corresponde a 20 dias de retribuição 

base e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade, 

calculado proporcionalmente ao período de efectivo de trabalho 

prestado; 

c) A partir de 1 de Outubro de 2013 inclusive, o montante da 

compensação corresponde à soma dos seguintes montantes: 

� 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade, relativamente aos três primeiros anos de 

duração do contrato (aplica-se apenas nos casos em que o contrato 

de trabalho, a 1 de Outubro de 2013, ainda não tenha atingido a 

duração de três anos); 



 

 

� 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade, relativamente aos anos seguintes. 

 

� O montante total da compensação calculado nos termos dos 

pontos anteriores não pode ser inferior a 3 meses de retribuição base 

e diuturnidades; 

 

� LIMITES DA COMPENSAÇÃO: 

- o valor da retribuição base a considerar não pode ser superior a 20 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida; 

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

- o montante total da compensação calculada não pode ser inferior a 3 

retribuições base  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 retribuição base mensal ou a 240 

vezes a retribuição mínima mensal garantida, 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 retribuição base mensal ou a 240 vezes a 

retribuição mínima mensal garantida , 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 retribuição base mensal, ou a 240 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida, não são aplicáveis as alíneas b) e c); 

- quando da aplicação da alínea a) resultar um montante de compensação inferior 

a 12 vezes a retribuição base mensal ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal 

garantida, o montante global da compensação não pode ser superior a estes 

valores. 

� Em caso de cessação de contrato sem termo celebrado depois de 1 de Novembro de 

2011, até 30 de Setembro de 2013 inclusive, a compensação é calculada do seguinte 

modo: 



 

 

a) Até 30 de Setembro de 2013, o montante de compensação 

corresponde a 20 dias de retribuição base e diuturnidades por cada 

ano completo de antiguidade; 

b) A partir de 1 de Outubro de 2013 inclusive, o montante da 

compensação corresponde à soma dos seguintes montantes: 

� 18 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade, relativamente aos três primeiros anos de 

duração do contrato (aplica-se apenas nos casos em que o contrato 

de trabalho, a 1 de Outubro de 2013, ainda não tenha atingido a 

duração de três anos); 

� 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano 

completo de antiguidade, relativamente aos anos seguintes. 

 

� LIMITES DA COMPENSAÇÃO:  

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

- quando da aplicação da alínea a) resultar um montante de compensação igual ou 

superior a 12 vezes a retribuição base mensal, ou a 240 vezes a retribuição mínima 

mensal garantida, não é aplicável a alínea b); 

- quando da aplicação da alínea a) resultar um montante de compensação inferior a 

12 vezes a retribuição mensal ou a 240 vezes a retribuição mínima mensal garantida, 

o montante global da compensação não pode ser superior a estes valores. 

 

� Em caso de cessação de contrato sem termo celebrado depois de 1 de Outubro de 

2013, a compensação é calculada do seguinte modo: 

 

• 12 dias de retribuição base por cada ano completo de           

antiguidade . 

 

 



 

 

� LIMITES DA COMPENSAÇÃO:  

- o valor da retribuição mensal a considerar não pode ser superior a 20 vezes a  

retribuição mínima mensal garantida; 

- o montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição 

base mensal ou, quando o limite anterior seja aplicável, a 240 vezes a retribuição 

mínima mensal garantida; 

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

 

O presente diploma entra em vigor a 11  ddee  OOuuttuubbrroo  ddee  22001133  e não dispensa a sua leitura que 

poderá consular em www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio, em 

http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1379519424.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 


