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Nota Explicativa sobre  

O NOVO REGIME DE COMPENSAÇÕES 

POR CESSAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 

(Lei nº 69/2013 de 30 de Agosto de 2013) 

 

ENTRADA EM VIGOR  

1 de Outubro de 2013. 

 

I. CONTRATOS CELEBRADOS ANTES DE 1 DE NOVEMBRO DE 2011 

 

a) Contratos por tempo indeterminado  

 

                                                 31/10/2012                                           30/09/2013 

1 mês/ano 20 dias/ano 18 dias/ano - 3 primeiros anos 
12 dias/ano 

 

b) Contratos a termo / Trabalho temporário 

 

                                                 31/10/2012                                           30/09/2013 

2-3 dias/mês 20 dias/ano 18 dias/ano - 3 primeiros anos 
12 dias/ano 

 

Nota: Aos contratos que tenham atingido os limites máximos de duração (3 anos ou 3 

renovações) e tenham sido objecto de renovação extraordinária ao abrigo da Lei nº 3/2012, o 

montante de compensação de 20 dias/ano é aplicável a partir do início do período de 

renovação extraordinária.  
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c) Tecto máximo da compensação 

12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades ou 240 vezes a retribuição mínima 
mensal garantida 
 
Nota: Se trabalhador tiver direito a compensação superior a esse tecto a 31/10/2012, mantém 
o direito ao montante a que teria direito nessa data, não sendo aplicáveis os montantes de 
compensação posteriores.  
 
Se o trabalhador tiver direito a compensação inferior a esse tecto a 31/10/2012, a partir dessa 
data aplicam-se os montantes de compensação respeitantes a cada período, até atingir esse 
tecto máximo.  

 
 

d) Compensação mínima  

3 meses de retribuição base mais diuturnidades. 

 

II. CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE 1 DE NOVEMBRO DE 2011 E 

30 DE SETEMBRO DE 2013 

 

Contratos por tempo indeterminado / Contratos a termo / Trabalho temporário 

 

                                                                                   30/09/2013 

20 dias/ano 18 dias/ano - 3 primeiros anos 
12 dias/ano 

 

Tecto máximo da compensação 

12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades ou 240 vezes a retribuição mínima 
mensal garantida 

 

Nota: Se trabalhador tiver direito a compensação superior a esse tecto a 30/09/2013, mantém 
o direito ao montante a que teria direito nessa data, não sendo aplicáveis os montantes de 
compensação posteriores.  
 
Se o trabalhador tiver direito a compensação inferior a esse tecto a 30/09/2013, a partir dessa 
data aplicam-se os montantes de compensação respeitantes a cada período, até atingir esse 
tecto máximo.  
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III. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 30 DE SETEMBRO DE 2013 

 

a) Contrato por tempo indeterminado 

 

12 dias por ano. 

 

b) Contrato a termo certo / Trabalho temporário 

 

18 dias por ano. 

 

c) Contrato a termo incerto  

3 anos de duração 

18 dias/ano 12 dias/ano 
 

 

 

Tecto máximo da compensação 

12 vezes a retribuição base mensal e diuturnidades ou 240 vezes a retribuição mínima 
mensal garantida 
 

 

EFEITOS SOBRE A NEGOCIAÇÃO COLECTIVA 

Tal como sucedeu com a Lei nº 23/2012, os novos valores de compensação são 

imperativos, sendo nulas as disposições de IRCT anteriores à entrada em vigor do novo 

diploma que prevejam montantes de compensação superiores.  

A regulação futura por IRCT desenvolver-se-á nos mesmos moldes que até aqui. 
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