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O IMPACTO DO NOVO ACORDO LABORAL 

I. INTRODUÇÃO 

Numa época em que o Portugal vive uma das suas mais sérias crises económicas e financeiras de 

que há memória e em que as decisões políticas e económicas são tomadas de acordo com o 

Memorando de Entendimento assinado em Maio de 2011 entre o Estado Português, o Banco 

Central Europeu, o Fundo Monetário Internacional e a Comissão Europeia, o Governo, a UGT e 

as confederações patronais assinaram no dia 18 de Janeiro o Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego que, entre outros temas, prevê alterações relevantes na legislação 

laboral e de segurança social. 

II. DAS ALTERAÇÕES LABORAIS 

O acordo agora alcançado prevê alterações ao Código do Trabalho em diversas matérias, como 

organização do tempo de trabalho, prestação de trabalho suplementar, férias, feriados e faltas, 

despedimentos e respectivas compensações. 

Relativamente à organização do tempo de trabalho, o acordo prevê a possibilidade de criação de 

bancos de horas por acordo entre o empregador e o trabalhador, possibilitando-se o aumento do 

trabalho diário até 2 horas, com o limite de 50 horas por semana e 150 horas por ano. Recorde-se 

que actualmente a existência de bancos de horas depende de previsão expressa em instrumento de 

regulamentação colectiva. 

Além disto, ficou também previsto a possibilidade de alteração dos intervalos de descanso. Em 

especial, no caso de o período normal de trabalho ser superior a 10 horas diárias, exige-se uma 

interrupção de duração mínima de 1 hora e de duração máxima de 2 horas, não sendo possível o 

trabalhador prestar mais de 6 horas de trabalho consecutivo. 

Uma das medidas mais controversas prende-se com as alterações ao regime do trabalho 

suplementar, sendo de destacar: (i) a eliminação imperativa do descanso compensatório por 

prestação de trabalho suplementar; (ii) a eliminação das compensações como tempos de folga; 

(iii) redução para metade da retribuição paga a título de trabalho suplementar, determinando-se 

que será pago 25% na primeira hora, 37.5% nas horas seguintes se o trabalho for em dia útil, ou 

50% se o trabalho suplementar for prestado em feriados, dias de descanso semanal ou folgas. 

Note-se que a diminuição do valor de retribuição do trabalho suplementar terá também 

consequências no valor da retribuição por isenção de horário de trabalho, uma vez que o 

pagamento da retribuição especial devida pela isenção é calculado, à falta de regra especial 

constante em instrumento de regulamentação colectiva, por referência ao valor do trabalho 

suplementar. 

Relativamente aos feriados, ficou previsto a eliminação de três a quatro feriados obrigatórios, 

contudo não concretizados ainda quais os feriados a eliminar. 

No que respeita às pontes, é concedida a possibilidade de os patrões, se assim o decidirem, 

encerrarem, total ou parcialmente, o estabelecimento em dias de pontes (isto é, situações em que 

os feriados calham a uma terça ou quinta-feira) e considerarem esse dia como dia de férias. Ficou 

estabelecido que, no início de cada ano, o empregador terá de comunicar aos trabalhadores o 

encerramento do estabelecimento e em que termos. 
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Em matéria de férias, ficou acordado a eliminação da majoração dos três dias de férias como 

resultado de assiduidade criada em 2003, e em relação Às faltas, prevê-se uma penalização por 

falta injustificada em dia imediatamente anterior ou posterior a dia de descanso semanal ou 

feriado, no sentido de, para além do período de ausência o trabalhador perderá também a 

retribuição do dia de descanso imediatamente anterior ou posterior ao dia de falta. 

No que respeita aos despedimentos, prevê-se alterações ao regime do despedimento por 

inadaptação e por extinção do posto de trabalho.  

No despedimento por inadaptação, são alterados os respectivos critérios de admissibilidade, já que 

deixará de ser exigível demonstrar a “colocação do trabalhador a despedir num posto compatível”. 

Quanto ao despedimento por inadaptação, e como novos motivos justificativos para a dispensa do 

trabalhador, surgem (i) a perda de qualidade de trabalho ou a diminuição da produtividade de 

trabalho, (ii) as avarias repetidas dos instrumentos de trabalho e (iii) riscos para a segurança e 

saúde do trabalhador, dos outros trabalhadores e de terceiros. 

Também em matéria de compensação pela cessação do contrato de trabalho surgem significativas 

alterações com o objectivo de uniformizar contratos antigos com o regime instituído para os 

contratos de trabalho celebrados após 1 de Novembro de 2011 (que estabelece a redução para 20 

dias do número de dias de trabalho contabilizados para o cálculo da compensação). Assim, na data 

em que a nova lei entrar em vigor, os trabalhadores contratados antes de 1 de Novembro de 2011 

terão direito à compensação devida nos termos do regime actual (1 mês de compensação por cada 

ano de antiguidade) com o limite limite máximo é de 12 retribuições base e diuturnidades ou 240 

retribuições mínimas mensais garantias (isto é, € 116,400). Caso, à data da entrada em vigor da 

nova lei, tal limite já tenha sido alcançado ou até ultrapassado, os trabalhadores não receberão 

qualquer outra importância adicional como compensação, em caso negativo, o cálculo da 

compensação será efectuado de acordo com as novas regras (20 dias por cada ano de antiguidade). 

Foram ainda acordadas outras medidas relevantes como a eliminação da obrigação de 

comunicação à Autoridade para as Condições de Trabalho – ACT de matérias como o 

regulamento interno, o horário de trabalho e o acordo de isenção de horário de trabalho. 

III. DAS ALTERAÇÕES AO SUBSÍDIO DE DESEMPREGO 

O acordo alcançado entre o Governo e os parceiros sociais não se resumiu às questões meramente 

laborais, tendo sido também aprovadas novas medidas relativas ao subsídio de desemprego. 

Das várias novidades destaca-se: (i) a diminuição do valor máximo da prestação social para €1048 

(anteriormente €1257); (ii) a consagração da situação de no caso de o trabalhador-desempregado 

encontrar um emprego que remunere em valor inferior ao subsídio, ser possível acumular até 50% 

deste nos primeiros 6 meses, diminuindo para 25% nos 6 meses seguintes; (iii) manutenção da 

duração máxima da prestação social nos 18 meses, sendo possível o aumento de uma bonificação 

de 8 meses; (iv) a diminuição para 12 meses do período contributivo necessário para que o 

trabalhador tenha direito à prestação social; (iv) alargamento da prestação aos trabalhadores 

independentes. 

IV. DO RESULTADO DAS ALTERAÇÕES 

Globalmente, as medidas previstas provocam significativas alterações na dinâmica laboral, em 

concreto quanto à organização e remuneração dos tempos de trabalho. 
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De modo genérico, as medidas elencadas visam potenciar um acréscimo da produtividade das 

empresas, quer por maior facilidade na organização dos tempos de trabalho, quer pela diminuição 

dos respectivos custos, o que se alcança pela eliminação do descanso compensatório por prestação 

de trabalho suplementar, a eliminação de alguns feriados obrigatórios, a possibilidade de 

encerramento de estabelecimento em dias de pontes e a eliminação da majoração dos três dias de 

férias. Todas estas medidas possibilitam o aumento do número de dias de trabalho. Por outro lado 

a diminuição do valor devido a título de trabalho suplementar (cuja prestação pelo trabalhador é, 

em principio, obrigatória), bem como das compensações pelo despedimento determinarão a 

diminuição dos custos empresariais com a força de trabalho. 

Maiores expectativas surgem quanto às medidas relativas à matéria de despedimento por 

inadaptação e por extinção do posto de trabalho. Nesta matéria a principal preocupação foi a de 

acelerar e flexibilizar os procedimentos que conduzam ao despedimento nestas modalidades 

tornando-os mais fáceis para o empregador e também mais céleres. A previsão de novos 

fundamentos que conduzam ao despedimento nestas modalidades alarga o elenco de 

possibilidades que o empregador tem ao seu dispor com vista a cessar os contratos de trabalho. 

Em especial, a consagração do fundamento da “perda de qualidade de trabalho ou a diminuição da 

produtividade de trabalho” para o despedimento por inadaptação revela, uma vez mais, que o 

Governo teve como principal preocupação nestas alterações a manutenção/aumento da qualidade 

de trabalho e o aumento da produção empresarial. Contudo, sendo o despedimento por 

inadaptação uma modalidade praticamente sem utilização desde que foi criada, importará verificar 

se estas alterações serão suficientes para promover a sua aplicação. 

Quanto ao verdadeiro impacto das alterações ao subsídio de desemprego, é de prever que no 

cômputo geral este seja positivo, na medida em que, apesar de se estabelecer uma diminuição do 

limite máximo da prestação social, prevê a novidade de cumulação da prestação social com o 

salário o que trará efeitos positivos, para além, do alargamento da prestação aos trabalhadores 

independentes que até agora estavam excluídos. 

Como se percebe todas estas medidas terão impactos significativos no crescimento e na 

produtividade das empresas. Já na visão do trabalhador existe uma clara afectação das suas 

prerrogativas, como a diminuição de dias de descanso e a interposição de limites nas 

compensações em caso de cessação do contrato de trabalho. 

Em conclusão, podemos referir que se, por um lado, procurou-se facilitar uma série de questões 

do lado do empregador, por outro lado, foi preciso coarctar/limitar certos benefícios que os 

trabalhadores usufruíram. Somente o futuro revelará se foi mantido um equilíbrio entre estas duas 

posições.  

Com excepção das medidas relativas ao subsídio de desemprego, que deverão estar aprovadas até 

ao final de Março de 2012, todas as demais apenas deverão estar concluídas no ultimo trimestre 

deste ano. 

 

Lisboa, 30 de Janeiro de 2012 

Macedo Vitorino & Associados  


