
 
 
 
 
 
 
 
 

JÁ VAMOS NA 3ª REVISÃO DO 

CÓDIGO DE TRABALHO… 
E A “CULPA” DA CRISE CONTINUA A SER DA LEGISLAÇÃO LABORAL !! 

 

A Proposta de Lei 46/XII vem dar corpo à revisão do Código 
de Trabalho, uma das exigências do Memorando de 
Entendimento com a Troika (CE - Comissão Europeia, BCE - 
Banco Central Europeu e FMI - Fundo Monetário 
Internacional). Se é certo que as alterações à legislação 
laboral não satisfazem ninguém, não é menos verdade que 
o processo negocial que culminou no Acordo Tripartido de 
18 de Janeiro de 2012, ou seja, com o Compromisso para o 
Crescimento, Competitividade e Emprego, tornou menos 
gravosas as alterações que se pretendia introduzir. 
 

Não fora a intervenção dos sindicatos, através do 
persistente, firme e fundamentado poder negocial da UGT, 
e os trabalhadores portugueses estariam hoje confrontados 

com uma proposta de lei completamente diferente que, 
entre outras, flexibilizaria os despedimentos, poria em causa a negociação coletiva, traria uma ímpar 
desregulação laboral e aumentaria em meia hora o tempo de trabalho. 
 

Não temos dúvidas em afirmar que face dos condicionalismos a que Portugal está obrigado por força dos 
compromissos assumidos e que resultaram no necessário pedido de apoio financeiro internacional e, por 
outro, das exigências no Memorando de Entendimento, os termos da revisão do Código de Trabalho são 
mais favoráveis aos trabalhadores, pois refletem o entendimento entre as partes envolvidas.  
 

Recorde-se que desde a publicação do Código de Trabalho em agosto de 2003 – cujo objetivo inicial era a 
sistematização da legislação laboral mas que veio a revelar-se uma revolução na sua matriz – a Lei já foi 
alvo de duas revisões: em Março de 2006 e em fevereiro de 2009. Com a Proposta de Lei 46/XII agora 
aprovada na Assembleia da República, o Código conhecerá a sua terceira versão. 
 

O argumento tem sido, sempre, o de que o mercado laboral em Portugal é demasiado rígido, sendo 
necessário adequar a legislação laboral às necessidades das empresas, contribuindo para o 
desenvolvimento económico do País – o que se tem traduzido numa diversificação, multiplicação e 
expressividade das novas formas de relacionamento laboral mais flexíveis, tornando manifesta e 
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incontroversa a existência de profundas transformações na natureza e organização do trabalho e numa 
menor proteção do trabalhador.  
 

Somos claros e, ao contrário de outros que querem esquecer o conteúdo do Memorando, não 
escamoteámos a verdade dos factos: o Código de Trabalho em vigor é mais favorável aos trabalhadores? 
Sim, é! Seria possível manter a atual legislação do trabalho? Não!  
As alterações ao Código do Trabalho que agora estão em causa são mais favoráveis dos que as que estavam 
sobre a mesa, por força do Memorando? São, claramente, mais favoráveis.  
 

Façamos então, socorrendo-nos do parecer da UGT, uma breve análise sobre as questões mais importantes 
que constam das alterações à legislação do trabalho. 
 

BANCO DE HORAS TAMBÉM POR ACORDO INDIVIDUAL 
 
O banco de horas, já hoje existente apenas por via da negociação coletiva, passa a ser possível por acordo 
individual (artigo 208.º-A), conforme o previsto no Memorando de Entendimento. A Proposta de Lei 
estabelece os moldes desse regime em termos muito semelhantes aos fixados hoje para a adaptabilidade, 
incluindo no que concerne ao banco de horas grupal (artigo 208.º-B), respeitando um necessário equilíbrio 
entre o acordo individual e a negociação coletiva. A negociação coletiva terá assim um regime mais amplo, 
garantindo um espaço para que esta continue a ser um meio privilegiado para regular esta matéria. 
 

Não pode ser ainda esquecido que o banco de horas, mesmo por acordo individual, não significa quaisquer 
horas de trabalho gratuito adicionais para os trabalhadores. Com efeito, e não obstante se poder verificar 
um aumento de duas horas diárias ao período normal de trabalho, com o limite de 50 horas semanais e de 
150 horas anuais, as horas realizadas pelo trabalhador são compensadas em períodos em que trabalha 
menos horas. Mais, o acordo entre o empregador e trabalhador nesta matéria pode e deve ser no interesse 
não apenas do empregador mas também do trabalhador.  
Ao contrário do que previa o Memorando de Entendimento, não foi introduzida qualquer outra forma de 

flexibilização do tempo de trabalho. 
 

ALARGADO DESPEDIMENTO POR INADAPTAÇÃO 
 

O despedimento por inadaptação existe desde 1991 na legislação portuguesa. Permite-se agora, nos 
termos da Proposta de Lei, que venha operar-se nos casos em que não tenham sido introduzidas 
modificações no posto de trabalho resultantes de alterações nos processos de fabrico ou de 
comercialização de que resulte uma redução continuada de produtividade ou de qualidade, avarias 
repetidas nos meios afetos ao posto de trabalho ou riscos para a segurança e saúde do trabalhador, 
conforme o previsto no Memorando de Entendimento. Mais, foram conseguidas salvaguardas importantes 
para o trabalhador, não previstas no Memorando, as quais são agora consagradas no texto legislativo. 
 

A previsão de mecanismos de reação do trabalhador, da necessidade de realizar formação antes de 
qualquer despedimento e de um período para que o trabalhador modifique a sua prestação serão 
fundamentais para evitar situações de abuso por parte do empregador e para facilitar a prova em Tribunal 
(artigo 375º, nº 2). 
 

Finalmente não pode ser esquecido que foi afastado o único verdadeiro novo motivo de despedimento 
que a Troika visava introduzir: o despedimento por objetivos para a generalidade dos trabalhadores.  
 

Mais, verifica-se que, não obstante se permitir agora o despedimento por inadaptação por incumprimento 
de objetivos para os trabalhadores já hoje abrangidos por este regime, mas sem que haja modificações no 



posto de trabalho, é ainda salvaguardado que, para esse efeito, os objetivos terão de ser acordados com os 
trabalhadores após a entrada em vigor da alteração legislativa em análise (artigo 5.º PPL). 
Em suma, não apenas em muitos aspetos se ficou aquém do que consta dos compromissos assumidos 
perante a Troika, como se conseguiram importantes garantias para os trabalhadores, que evitarão 
discricionariedade e abusos nos processos de despedimento. 
No que concerne ao despedimento por extinção do posto de trabalho a Proposta de Lei introduz a 
possibilidade de o empregador definir outros critérios que não os atualmente previstos no Código do 
Trabalho (artigo 368.º: menor antiguidade no posto de trabalho; menor antiguidade na categoria 
profissional; classe inferior da mesma categoria profissional; menor antiguidade na empresa), que obrigam 
à escolha dos trabalhadores mais jovens. 
 

Os critérios escolhidos pelo empregador têm, ainda assim, de ser relevantes e não discriminatórios. Estas 
alterações resultam do Memorando de Entendimento. Porém, a Proposta de Lei, conforme o estabelecido 
em concertação social, estabelece adicionalmente, de forma expressa, a obrigação de consultas e 
comunicações às estruturas dos trabalhadores, contribuindo para reforçar a proteção do trabalhador. 
 

 

TRABALHO SUPLEMENTAR 
 
No que se refere ao trabalho suplementar, os montantes atualmente pagos pela efetivação desta ou por 
trabalho normal prestado em dia de feriado, fixados na lei, na negociação coletiva ou contrato de trabalho, 
são reduzidos em 50%. 
 

Estabelece a Proposta de Lei que, “após um período de dois anos em que serão aplicáveis os montantes 
legalmente fixados, serão aplicados os valores atuais da negociação coletiva, reduzidos em 50%, e reaberta 
a possibilidade da negociação coletiva regular estas matérias (artigo 7.º, nºs 4 e 5 PPL). 
 

É de salientar que a Proposta de Lei não apenas garante como promove a negociação da matéria do 
trabalho suplementar durante a suspensão de dois anos, na medida em que as alterações negociadas nesse 
período produzirão efeitos após o fim do mesmo. 
 

A Proposta de Lei vai ao encontro do previsto no Memorando de Entendimento no que concerne à 
eliminação de descansos compensatórios, mas afasta-se claramente do mesmo quanto à imperatividade do 
regime de retribuição do trabalho suplementar.  
Na medida em que o Memorando pretendia impor a todas as convenções existentes a redução para os 
montantes legais do pagamento do trabalho suplementar e trabalho normal em dia de feriado, fazendo 
letra morta da negociação coletiva existente. 
 

Atendendo a que os acordos preveem montantes superiores ao legalmente previstos, haverá um impacto 
menor para os trabalhadores após o período de dois anos em que se aplicarão os valores legalmente 
previstos. 
 

COMPENSAÇÃO POR CESSAÇÃO DE CONTRATO 
 

A redução dos montantes das compensações por cessação de contrato de trabalho resulta dos 
compromissos assinados pelo Estado português com a Troika, tendo sido já implementada a 1ª fase pela Lei 
n.º 53/ 2011, que reduziu o montante das compensações para os contratos celebrados após 1 de 
novembro de 2011. 
 



Para os trabalhadores com contratos celebrados antes dessa data, a Proposta de Lei prevê o alinhamento 
das compensações com os montantes para os novos trabalhadores (30 para 20 dias), conforme o 
Memorando (artigo 366.º e artigo 6.º PPL). 
 

Mais, e igualmente conforme o previsto no Memorando, a fase de alinhamento das compensações com a 
média europeia deverão operar-se apenas a 1 de novembro de 2012 (artigo 6.º, n.ºs 1 e 2 PPL). 
Com efeito, caso excedam o teto máximo que agora se fixa, congela a compensação para o futuro. Os que 
não excedam tal teto, continuarão a acumular valor de compensação de acordo com as novas regras (a 
partir de 1 de novembro de 2012) até atingir (artigo 6.º PPL). Respeita-se assim aquele foi o entendimento 
da UGT sobre a condição imposta no Memorando de Entendimento, de não se verificar uma redução de 
direitos adquiridos. 
 

SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 
 

O Compromisso acordado integra muitos dos princípios enunciados no Memorando de Entendimento, 
nomeadamente no que concerne a:  

- Montante máximo futuro do subsídio de desemprego (2.5 IAS (Indexante de Apoios Sociais), com 
redução de 10% ao fim de 6 meses);  

- Possibilidade da atribuição do subsídio de desemprego exceder 540 dias, em função da idade e da 
carreira contributiva do trabalhador;  

- Acesso mais rápido dos jovens ao subsídio de desemprego (redução de 15 para 12 meses de trabalho 
nos últimos 2 anos);  

- Salvaguarda dos direitos adquiridos dos trabalhadores que tenham duração do subsídio superior à 
duração máxima a introduzir na lei, os quais mantêm integralmente os direitos de que hoje dispõem.  
 

O Compromisso estabelece ainda uma medida que beneficiará muitos agregados familiares 
particularmente fragilizados, como é o caso da majoração em 10% do montante do subsídio de 
desemprego para as famílias monoparentais ou em que ambos os membros do casal estejam 
desempregados e tenham filhos a cargo.  
 

Mais, o Compromisso introduz um conjunto de medidas que não apenas facilitam o acesso de novos 
grupos de trabalhadores ao subsídio de desemprego, como se traduzirão num relacionamento mais 
rápido e célere com os desempregados.  

Além dos trabalhadores independentes, mas economicamente dependentes de uma única empresa, o 
acesso ao subsídio de desemprego deverá ser assegurado a um conjunto mais vasto de trabalhadores 
independentes.  

Os desempregados irão ainda beneficiar da reforma do funcionamento dos Centros de Emprego e da 
Segurança Social, devendo por exemplo ser conhecidas antecipadamente as datas fixadas para receberem 
o subsídio, operado um mais rápido processamento dos pagamentos, de forma a evitar os atrasos que 
muitas vezes se verificaram no passado e um acompanhamento mais personalizado do seu processo. 
 

Finalmente, convém referir que depois da aprovação na Assembleia da República só entrará em vigor 5 
dias após publicação em BTE – Boletim do Trabalho e do Emprego e promulgação do Presidente da 
República. 
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