
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

ESCLARECIMENTOS QUE SE IMPÕEM  

 

Com o início do novo ano todos os trabalhadores serão chamados à marcação do seu período 
anual de férias. Houve recentemente algumas alterações legislativas que importa esclarecer, 
nomeadamente o recente acórdão do Tribunal Constitucional acerca da majoração do período 
anual de férias.  
 

O art. 7.º n.º 3 da Lei nº23/2012, de 25 de Junho revogou do art. 238.º o nº 3 do Código de 
Trabalho que permitia um acréscimo de 3 dias em função da sua assiduidade. Contudo o recente 
acórdão do Tribunal Constitucional 600/2013 veio repor a majoração do período anual de férias 
nos casos previstos em Instrumentos de Regulamentação Coletiva de Trabalho (se aplicáveis), 
desde 1 de Agosto de 2012, na obrigação de concessão de majoração do período anual de férias, 
vencido em 1.1.2013, desde que a mesma se encontre prevista em IRCT.  
 

Pelo exposto, somente os trabalhadores abrangidos por 
contratação coletiva é que viram repostos estes dias. 
Relativamente aos trabalhadores não enquadrados por contratação 
coletiva, sendo por este fato, abrangidos no atual Código de 
Trabalho, não terão a referida majoração do período anual de 

férias, mantendo-se o período mínimo anual de férias de 22 dias úteis. 
 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO sempre manifestou junto dos agentes económicos da 
necessidade da existência de Instrumentos de Regulamentação Colectiva de Trabalho para este 
sector. Nesta área praticam-se situações que em nada abonam a favor dos direitos dos 
trabalhadores. Pretende-se não só regulamentar esta actividade, como também defender  quem 
nela trabalha. 
 

Um outro diploma legislativo não menos importante que importa aqui também salientar é o 
referente à Renovação Extraordinária dos Contratos a Termo Certo.  Assim, a 7 de Novembro de 
2013, entrou em vigor a Lei nº 76/2013, que estabelece um regime de renovação extraordinária 
dos contratos de trabalho a termo certo. 
 

Este regime vai, inevitavelmente ter repercussões no âmbito das relações laborais vigentes e 
importa desde já dar a conhecer aos trabalhadores as condições previstas nesta lei. Num 
enquadramento sumário geral dir-se-á que as normas reguladoras do contrato de trabalho a 
termo têm a sua sede no Código de Trabalho (cfr. Artigos 139º a 149º da Lei nº7/2009, de 12 de 
Fevereiro).  
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Trata-se de um regime análogo ao que foi aprovado pela Lei nº 3/2012, de 10 Janeiro, que era 
aplicável aos contratos de trabalho a termo certo que atingissem o limite máximo da sua duração 
até 30 de Junho de 2013.  
 

Com a entrada em vigor deste diploma passará a ser possível às empresas efetuar duas 
renovações extraordinárias dos contratos a termo certo que atinjam os respetivos limites 
máximos de duração. 
 

Quanto ao contrato de trabalho a termo certo, este pode ser renovado até três vezes. A sua 
duração não pode exceder, respetivamente: 
 

 18 Meses, quando se tratar de pessoa à procura de primeiro emprego;  

 2 anos, nos demais casos previstos no nº 4 do artigo 140.º ou na Lei nº3/2012; 

 3 anos, nos restantes casos.  
 

Prevê-se que a duração de cada renovação extraordinária não possa ser inferior a um sexto da 
duração máxima do contrato de trabalho a termo certo, ou da sua duração efetiva, consoante a 
que for inferior. 
 

Terá ainda de se ter em atenção dois limites: 
 

 A duração total das renovações extraordinárias não pode exceder 12 meses; 

 O limite de vigência de qualquer contrato de trabalho a termo certo objeto de renovação 
extraordinária é o dia 31 de Dezembro de 2016. 

 

Mantém-se o princípio de que se converterá em Contrato de Trabalho Sem Termo o contrato de 
trabalho a termo certo em que sejam excedidos os limites de duração e vigência acima referidos. 
 

Quanto ao regime e modo de cálculo de compensação devida pela cessação conforme nosso 

comunicado 20/SN/2013, é aplicável aos contratos de trabalho a termo certo que sejam objeto de 

renovação extraordinária ao abrigo deste diploma, o mesmo será determinado:  
 

– Através do regime transitório que integrará a 5.ª alteração ao Código de Trabalho ou pelo 

regime geral compensatório previsto no artigo 344.º do mesmo Código, consoante o aplicável. 
 

- Contratos celebrados a partir de 01/11/2012 a compensação é de 20 dias de retribuição base 

e diuturnidades por cada ano completo de antiguidade. 

 

O Secretariado Nacional do SINDETELCO sempre defendeu que fosse dada prioridade ao 

crescimento económico e emprego. Estas legislações avulsas arrastam no tempo a 

precariedade e não resolvem o problema. 

Os Trabalhadores devem mobilizar-se em torno do seu Sindicato. 
 

Juntos somos mais fortes! 
 
Lisboa, 10 de Janeiro de 2014 

O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 


