
 

 

N/Ref. 107/13                   Angra do Heroísmo, Novembro de 2013 

 

Assunto: RENOVAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO CERTO E 

RESPETIVO CÁLCULO DA COMPENSAÇÃO. 

 

Caro Associado,  

 

Sabia que agora existe uma renovação extraordinária dos contratos a termo 
certo? 
 
Leva-se ao seu conhecimento a publicação da Lei n.º 76/2013, de 7 de Novembro, que vem 

estabelecer um regime de renovação extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, 

assim como o regime e o modo de cálculo da compensação aplicável aos contratos objecto 

dessa renovação.  

 

A presente lei vem estabelecer um regime de renovação extraordinária dos contratos de 

trabalho a termo certo, que atinjam o limite máximo da sua duração até 8 de Novembro de 

2015.  

 

Assim, podem ser objeto de duas renovações extraordinárias os contratos de trabalho a termo 

certo, que até 8 de Novembro de 2015, atinjam os limites máximos de duração estabelecidos 

no n.º 1 do artigo 148.º do Código do Trabalho ou na Lei n.º 3/2012, de 10 de Janeiro, ou seja:  

 

a) 18 meses, quando se trate de pessoa à procura de primeiro emprego;  

b) Dois anos, nos demais casos previstos no n.º 4 do artigo 140.º;  

c) Três anos, nos restantes casos.  

  

A duração total das renovações acima mencionadas não pode exceder 12 meses, não 

podendo a duração de cada renovação extraordinária ser inferior a um sexto da duração 

máxima do contrato de trabalho a termo certo ou da sua duração efectiva consoante a que for 

inferior.  

 

O limite de vigência do contrato de trabalho a termo certo objecto de renovação 

extraordinária é 31 de Dezembro de 2016.  

  

Chamamos a sua atenção que verificar-se-á a conversão em contrato de trabalho sem termo 

o contrato de trabalho a termo certo em que sejam excedidos os limites acima mencionados.   

 

Quanto à compensação, os contratos de trabalho a termo certo que sejam objeto de 

renovação extraordinária, nos termos da presente lei estão sujeitos regime distinto consoante 



 

 

o trabalhador tenha sido admitido até 31.10.2011, entre 01.11.2011 e 30.09.2013 ou após 

01.10.2013. 

 

Assim, os contratos de trabalho a termo certo, que sejam objeto de renovação extraordinária, 

a compensação por cessação de contrato é calculada nos termos do artigo 6.º, da Lei n.º 

69/2013, de 30 de Agosto, ou dos artigos 344.º e 345.º do Código do Trabalho. 

 

Relembramos que com a publicação da Lei n.º 69/2013, a 30 de Agosto, veio ajustar o valor da 

compensação em caso de cessação de contrato de trabalho, introduzindo igualmente um 

regime transitório para contratos celebrados antes de 1 de Novembro de 2011 e celebrados 

depois de 1 de Novembro de 2011 até 30 onde Setembro de 2013. 

 

Aplicando-se este mesmo regime à cessação de contratos de trabalho objetos desta renovação 

extraordinária, sendo que, quando celebrados a partir de 1 de Outubro de 2013, aplica-se o 

disposto nos artigos 344.º e 345.º do Código do trabalho, com as devidas adaptações. 

 

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.  



 

 

Em caso de cessação de contrato a termo, incluindo o que seja objeto de renovação 

extraordinária, ou de contrato de trabalho temporário, celebrados depois de 1 de Novembro 

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

 

� 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 ou é 

calculado proporcionalmente em caso de fração de ano;  

 

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

corresponde à soma dos seguintes montantes:  

 

a) 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);  

 

b) 12 dias de retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de 

antiguidade, relativamente aos anos seguintes.  

 

Em caso de cessação de contrato a termo certo ou de contrato a termo temporário celebrados 

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.  

 

 

Quanto a disposições que não se encontrem previstas no presente diploma, é aplicável o 

disposto no Código do Trabalho.  

 

A presente lei entrou em vigor no dia 8 de Novembro de 2013 e não dispensa a sua leitura, 

assim como a leitura da Lei n.º 69/2013, de 30 de Agosto, referente ao regime e modo de 

cálculo da compensação, que podem ser consultados em www.dre.pt ou no site desta Câmara 

do Comércio, através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1384167747.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos,  

A Direção. 


