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A Lei n.º 93/2019, de 4 de Setembro altera o Código do Trabalho e 
a respectiva regulamentação e o Código dos Regimes Contributivos 
do Sistema Previdencial de Segurança Social. 

 
Trata-se da décima quarta alteração ao Código do Trabalho (“CT”), 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, com a 
modificação do disposto em mais de trinta artigos deste código. 
 

Destacamos as seguintes modificações: 
 
 

1. TRABALHO SUPLEMENTAR 
 
O pagamento de trabalho suplementar passa a integrar as matérias 

que só podem ser afastadas por Instrumento de Regulamentação 
Colectiva de Trabalho (“IRCT”) “que, sem oposição daquelas 
normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores” 

(cfr. artigo 3.º/3/j) do CT). 
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Em consonância, foi revogado o artigo 268.º/3 do CT, que previa a 
possibilidade lata de afastamento, por IRCT, do regime de 

pagamento de trabalho suplementar previsto no CT. 
 
 

2. TUTELA DA IGUALDADE DOS TRABALHADORES COM 
DOENÇA ONCOLÓGICA 

 

Uma das preocupações do legislador foi introduzir a doença 
oncológica no leque de factores de discriminação legalmente 
previstos. 

 
Assim, os trabalhadores com doença oncológica passam, a par dos 
trabalhadores com deficiência e doença crónica, a ser titulares dos 

mesmos direitos e a estar adstritos “aos mesmos deveres dos 
demais trabalhadores no acesso ao emprego, à formação, 
promoção ou carreira profissionais e às condições de trabalho, sem 

prejuízo das especificidades inerentes à sua situação” (cfr. artigo 
85.º/1 do CT). 
 

Resulta claro da redacção do preceito, que o trabalhador doente 
oncológico não pode estar sujeito a tratamento menos favorável do 
que outro trabalhador, em situação comparável. 

 
Para o efeito, a entidade empregadora passa a ter a obrigação de 
adoptar as medidas que considerar adequadas a garantir o acesso 

ao emprego e a possibilitar o exercício de funções, a progressão e a 
formação profissional dos trabalhadores com doença oncológica 
activa em fase de tratamento, excepto se as mesmas implicarem 

encargos desproporcionados para a entidade empregadora (cfr. 
artigo 86.º/1 do CT). 
 

Além disso, o trabalhador com doença oncológica activa e em fase 
de tratamento passa a poder ser dispensado da prestação de 
trabalho, quando esta prejudicar a sua saúde ou segurança no 

trabalho (cfr. artigo 87.º/1 do CT). 
 
O legislador admite, ainda, a possibilidade de introdução, por lei ou 

regulamentação colectiva, de medidas de protecção específicas 
dos trabalhadores com deficiência, doença crónica ou oncológica e 
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de incentivos para a respectiva admissão e condições de prestação 
de trabalho (cfr. artigo 86.º/4 do CT). 

 
 
3. ALARGAMENTO DO PERÍODO EXPERIMENTAL DOS 

TRABALHADORES À PROCURA DE PRIMEIRO EMPREGO E 
DE DESEMPREGADOS DE LONGA DURAÇÃO 

 

Nos contratos de trabalho por tempo indeterminado, o período 
experimental fixado para a generalidade dos trabalhadores é de 90 
dias (cfr. artigo 112.º/1/a) do CT). 

 
Os trabalhadores à procura de primeiro emprego e desempregados 
de longa duração passam a estar abrangidos pelo período 

experimental de 180 dias, fixado anteriormente na lei apenas para 
cargos de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade, 
especial qualificação ou funções de confiança. 

 
A redução ou exclusão do período experimental passa também 
a abranger o estágio profissional anterior realizado para a mesma 

actividade, de duração inferior, igual ou superior à duração do 
contrato celebrado, desde que seja celebrado com a mesma 
entidade empregadora (cfr. artigo 112.º/4 do CT). 

 
 

4. REFORÇO DA PREVENÇÃO E COMBATE AO ASSÉDIO NO 

TRABALHO 
 
No leque de deveres da entidade empregadora passa a constar, 

especificamente, da alínea a), o dever de afastar “quaisquer atos 
que possam afetar a dignidade do trabalhador, que sejam 
discriminatórios lesivos, intimidatórios, hostis ou humilhantes do 

trabalhador, nomeadamente assédio” (cfr. artigo 127.º do CT). 
 
Passa a considera-se abusiva a sanção disciplinar motivada pelo 

facto de o trabalhador ter alegado ser vítima de assédio ou ser 
testemunha em processo judicial e/ou contra-ordenacional de 
assédio (cfr. artigo 331.º/1/d) do CT) e agravou-se a contra-

ordenação prevista não só para esta, como para todas as sanções 

 
 

 
 
 

 
Aumento do período 
experimental dos 

trabalhadores à 
procura de primeiro 
emprego e 
desempregados de 
longa duração para 
180 dias. 

 
 
 
O estágio profissional 
passa a ser 
considerado na 
contagem do período 

experimental. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

A sanção disciplinar 
pelo facto de o 
trabalhador alegar ser 
vítima ou ser 
testemunha de 

assédio é abusiva. 

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/


 

17 de Setembro de 2019 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

bind@bindrl.pt 

www.bindrl.pt  

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL 
Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 

abusivas - até ao momento consideradas graves - e que agora 
passam a considerar-se contra-ordenações muito graves.  

 
Admite-se agora, especificamente, como justa causa de 
resolução do contrato pelo trabalhador, a prática de assédio não 

só pelo empregador, como pelos seus colegas (cfr. artigo 
394.º/2/a) do CT). 
 

 
5. CONTRATO DE TRABALHO A TERMO - IMPERATIVIDADE 

DO REGIME 

 
O regime do contrato de trabalho a termo resolutivo previsto no 
Código do Trabalho já não pode ser afastado por IRCT, salvo no 

que diz respeito ao elenco de situações que podem considerar-se 
“necessidades temporárias da empresa” e ao regime da preferência 
na celebração de contratos sem termo (cfr. artigos 139.º, 140.º/2 e 

145.º do CT). 
 
 

6. CONTRATO DE TRABALHO A TERMO - ADMISSIBILIDADE 
 
As necessidades temporárias do contrato de trabalho a termo 

resolutivo passam a ter de ser “objectivamente definidas” pela 
entidade empregadora, o que consubstancia o reforço da 
objectivação e pormenorização dos factos que justificam a 

contratação do termo. 
 
O contrato de trabalho a termo certo podia até aqui ser celebrado 

para “lançamento de nova actividade de duração incerta, bem como 
início de laboração de empresa ou de estabelecimento pertencente 
a empresa com menos de 750 trabalhadores”. Este número foi 

substancialmente reduzido para 250 trabalhadores e 
estabeleceu-se um limite temporal para a celebração dos referidos 
contratos nos 2 anos posteriores a qualquer dos factos acima 

mencionados (cfr. artigo 140.º/4/a) do CT). 
 
O regime anterior possibilitava a celebração de contratos de 

trabalho a termo certo que se destinassem à contratação de 
trabalhadores à procura do primeiro emprego, em situação de 
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desemprego de longa duração1 ou outra prevista em legislação 
específica. Agora a celebração deste tipo de contratos passa 

somente a destinar-se à “contratação de trabalhador em situação 
de desemprego de muito longa duração2” (cfr. artigo 140.º/4/b) 
do CT). 

 
 
7. CONTRATO DE TRABALHO A TERMO - DURAÇÃO E 

RENOVAÇÃO 
 
A duração dos contratos a termo certo passa a não poder ser 

superior a 2 anos. E embora se mantenha possibilidade de 
renovação do contrato até 3 vezes, a duração total das 
renovações não pode exceder a duração do período inicial do 

contrato (cfr. artigo 148.º/1 e artigo 149.º/4 do CT). 
 
A duração do contrato de trabalho a termo incerto também foi 

objecto de alterações, tendo passado de 6 para 4 anos de duração 
máxima (cfr. artigo 148.º/5 do CT). 
 

Note-se que o regime supra mencionado - respeitante à 
admissibilidade, renovação e duração dos contratos de trabalho a 
termo resolutivo - só é aplicável aos contratos cuja celebração seja 

posterior à entrada vigor do presente diploma (cfr. artigo 11.º/4 da 
Lei 93/2019, de 4 de Setembro), estando os actuais contratos a 
termo sujeitos ao regime jurídico ora alterado. 

 
 
8. CONTRATO DE TRABALHO A TERMO – CADUCIDADE E 

PAGAMENTO DE UMA COMPENSAÇÃO 
 
A entidade empregadora passa a estar obrigada a proceder ao 

pagamento de uma compensação, correspondente a 18 dias de 
retribuição base e diuturnidades por cada ano completo de 

 
1 Consideram-se desempregados de longa duração “as pessoas que tenham 45 ou mais anos de 

idade e se encontrem inscritas como desempregadas no IEFP, I. P., há 12 meses ou mais” (cfr. artigo 
4.º/2/b) da Portaria n.º 112-A/2019, de 12 de Abril). 
2 Consideram-se desempregados de muito longa duração “as pessoas que tenham 45 ou mais anos 

de idade e se encontrem inscritas como desempregadas no IEFP, I. P., há 25 meses ou mais” (cfr. 

artigo 4.º/2/c) da Portaria n.º 112-A/2019, de 12 de Abril). 
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antiguidade, em caso de caducidade do contrato de trabalho a 
termo certo, por verificação do termo, e já não apenas quando 

a cessação decorrer de declaração do empregador. 
 
Da letra da lei resulta, por isso, que o trabalhador tem direito a 

auferir a mencionada compensação mesmo nos casos em que o 
contrato a termo certo preveja expressamente a sua não 
renovação, o que constituía um caso de discussão. 

 
O direito a auferir a referida compensação apenas é afastado nos 
casos em que a caducidade decorrer de declaração do trabalhador 

(cfr. artigo 344.º/2 do CT). 
 
 

9. CONTRIBUIÇÃO ADICIONAL POR ROTATIVIDADE 
EXCESSIVA – ADITAMENTO AO CÓDIGO DOS REGIMES 
CONTRIBUTIVOS 

 
É criada uma contribuição adicional por rotatividade excessiva, 
aplicável às pessoas colectivas e às pessoas singulares com 

actividade empresarial, que no mesmo ano civil apresentem um 
peso anual de contratação a termo resolutivo superior ao respectivo 
indicador sectorial em vigor. 

 
O indicador sectorial anual constará de portaria dos membros do 
Governo responsáveis pelas áreas do emprego e da segurança 

social, publicada no primeiro trimestre do ano civil a que respeita. 
 
A taxa contributiva adicional, da responsabilidade da entidade 

empregadora, tem aplicação progressiva com base na diferença 
entre o peso anual de contratação a termo e a média setorial, até 
ao máximo de 2 %, sendo a escala de progressão fixada em 

decreto regulamentar. 
 
Serão definidos por decreto regulamentar os conceitos e os 

procedimentos necessários à implementação e à execução do 
presente artigo. 
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10. CONTRATOS DE TRABALHO DE MUITO CURTA DURAÇÃO 
 

Com o presente diploma, a celebração dos contratos de muito curta 
duração passa a abranger qualquer sector que alegue um 
“acréscimo excepcional e substancial da actividade de empresa cujo 

ciclo anual apresente irregularidades decorrentes do respectivo 
mercado ou de natureza estrutural que não seja passível de 
assegurar pela sua estrutura permanente” (cfr. artigo 142.º/1 do 

CT), incluindo-se, desde logo, o turismo. 
 
Este tipo de contratos passa a poder ser celebrado pelo período 

máximo de 35 dias, mas a duração total anual com a mesma 
entidade empregadora continua a não poder exceder 70 dias de 
trabalho (cfr. artigo 142.º/2 do CT). 

 
 
11. CONTRATO DE TRABALHO INTERMITENTE 

 
Com o presente diploma, o período anual mínimo da prestação de 
trabalho do contrato de trabalho intermitente passa para 5 meses 

a tempo completo, dos quais 3 meses são consecutivos (cfr. 
artigo 159.º/2 do CT). 
 

O pré-aviso concedido à entidade empregadora para chamar o 
trabalhador à actividade também sofre alterações. Este não podia 
ser inferior a 20 dias, estabelecendo-se agora uma distinção: 

(i) Se o trabalhador estiver a exercer outra actividade, o 
empregador deve indicar o início e termo de cada período de 
trabalho com uma antecedência mínima de 30 dias; 

(ii) Nos restantes casos, deverá fazê-lo com, pelo menos, 20 
dias de antecedência (cfr. artigo 159.º/3 do CT). 

 

Estabelece-se, especificamente, a obrigação de o trabalhador 
informar a entidade empregadora do exercício de uma outra 
actividade, durante o período de inactividade (cfr. artigo 160.º/1 do 

CT). 
 
Por fim, salientamos que o montante da compensação retributiva 

recebida pelo trabalhador que exercer outra actividade passa a ser 
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deduzido da compensação recebida pelo trabalho intermitente 
(cfr. artigo 160.º/3 do CT). 

 
 
12. TRABALHO TEMPORÁRIO 

 
O contrato de utilização de trabalho temporário passa a ser 
nulo não apenas se não for celebrado por escrito ou omitir o motivo 

justificativo, mas também se omitir qualquer uma das menções 
obrigatórias (cfr. artigo 177.º/1 e 5 do CT). 
 

No que se refere ao contrato de trabalho temporário, para que 
seja validamente celebrado já não é suficiente que conste de um 
documento escrito e que seja indicado o motivo que justifica a sua 

celebração, com referência concreta aos factos que o integram. 
 
A nova legislação passa a exigir que o referido motivo tenha “por 

base o motivo justificativo do recurso ao trabalho temporário por 
parte do utilizador indicado no contrato de utilização de trabalho 
temporário”, sem prejuízo das informações que possam ser 

consideradas confidenciais e das adaptações que forem necessárias 
(cfr. artigo 181.º/b) do CT). 
 

A ausência de algum dos elementos exigidos para o contrato de 
trabalho temporário (com excepção da indicação do termo do 
contrato e da data da celebração) e a falta de entrega de um 

exemplar do contrato ao trabalhador passou a constituir uma 
contra-ordenação grave - até então era considerada leve e não 
incluía a falta de indicação dos motivos como contra-ordenação – 

imputável à empresa de trabalho temporário (cfr. artigo 181.º/5 do 
CT). 
 

Outra das novidades trazidas pelo legislador no âmbito do contrato 
de trabalho temporário a termo certo é o limite de 6 renovações, 
que apenas não é aplicável aos casos em que a contratação se 

destina a assegurar a substituição de um trabalhador ausente, por 
facto que não seja imputável à entidade empregadora, 
nomeadamente em casos de “doença, acidente, licenças parentais e 

outras situações análogas” (cfr. artigo 182.º/2 e 3 do CT). 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
O motivo de 
celebração do 
contrato de trabalho 

temporário tem de ter 
por base o motivo 
indicado no contrato 
de utilização de 
trabalho temporário. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
Limite de 6 
renovações para a 
contratação de 
trabalho temporário a 

termo certo. 
 

mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/


 

17 de Setembro de 2019 

T. +351 213 104 120 

F. +351 213 104 129  

bind@bindrl.pt 

www.bindrl.pt  

Tenreiro Martins, Esperança, Vaz Osório & Associados, Sociedade de Advogados, SP, RL 
Reg. O.A. sob nº58/06  NIPC 507.724.860 

Av Liberdade 9, 5º  

1250-139 Lisboa - Portugal 

Este limite não será aplicável aos contratos de trabalho 
temporário celebrados antes da entrada em vigor da presente 

lei. 
 
 

13. FORMAÇÃO PROFISSIONAL  
 
O trabalhador passa a ter direito a um mínimo de 40 horas anuais 

de formação contínua, mais 5 do que até agora (cfr. artigo 131.º do 
CT). 
 

 
14. BANCO DE HORAS 
 

Foi revogado o artigo 208.º-A do CT, que previa o regime de banco 
de horas individual, o qual deixa de ser legalmente possível, sem 
prejuízo do referido no parágrafo seguinte. 

 
Estendeu-se, no entanto, a sua manutenção pelo prazo de 
um 1 ano a contar da entrada em vigor do presente diploma 

(cfr. artigo 11.º/5 da Lei 93/2019, de 4 de Setembro). 
 
Para além do regime de banco de horas grupal instituído por IRCT, 

foi implementado um regime de banco de horas grupal susceptível 
de ser aplicado a um “conjunto de trabalhadores de uma equipa, 
secção ou unidade económica”, mediante a aprovação em 

referendo dos trabalhadores envolvidos. 
 
Este mecanismo permite aumentar o período normal de trabalho 

até 2 horas diárias e 50 horas semanais, com um limite de 150 
horas por ano (cfr. artigo 208.º-B/2 e 3 do CT). 
 

Para o efeito, o empregador elabora um projecto de regime de 
banco de horas, do qual devem constar (cfr. artigo 208.º-B/4 do 
CT): 

 
• Âmbito de aplicação (equipa, secção ou unidade económica a 

abranger e os grupos profissionais excluídos, caso existam); 

• Período, não superior a 4 anos, durante o qual o regime é 
aplicável; 

Apenas aplicável aos 
novos contratos de 

trabalho temporário. 
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• Compensação do trabalho prestado em acréscimo (pagamento 
em dinheiro, redução equivalente do tempo de trabalho ou 

acréscimo do período de férias); 
• Antecedência com que o empregador deve comunicar ao 

trabalhador a necessidade de prestação de trabalho; 

• Período em que a redução do tempo de trabalho para 
compensar trabalho prestado em acréscimo deve ter lugar, por 
iniciativa do trabalhador ou, na sua falta, do empregador; 

• Antecedência com que o empregador deve informar o 
trabalhador da utilização dessa redução e vice-versa. 

 

A entidade empregadora está obrigada a publicitar o referido 
Projecto nos locais de afixação dos mapas de horário de trabalho e 
a comunicá-lo aos representantes dos trabalhadores e ao serviço 

com competência inspectiva do ministério responsável pela área 
laboral – isto é, a Autoridade para as Condições do Trabalho 
(“ACT”), com a antecedência mínima de 20 dias em relação à data 

do referendo (cfr. artigo 208.º-B/5 do CT). 
 
Se o Projecto de regime de banco de horas for aprovado em 

referendo por, pelo menos, 65 % dos trabalhadores da 
equipa, secção ou unidade económica abrangida, o empregador 
pode aplicá-lo ao conjunto de trabalhadores (cfr. artigo 208.º-

B/6 do CT). 
 
Se o referido projecto não for aprovado, a entidade empregadora 

só pode realizar um novo referendo um ano depois (cfr. artigo 
208.º-B/12 do CT). 
 

Por fim, cumpre referir que se o Projecto de regime de banco de 
horas se destinar a menos de 10 trabalhadores abrangidos, o 
referendo tem de ser obrigatoriamente realizado sob a supervisão 

da ACT (cfr. artigo 208.º-B/9 do CT). 
 
 

15. CONVENÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO APLICÁVEL A 
TRABALHADOR NÃO SINDICALIZADO 

 

Para que o trabalhador não sindicalizado possa escolher como 
aplicável uma Convenção Colectiva de Trabalho (“CCT”) ou decisão 
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arbitral aplicável no âmbito da empresa em que trabalha, passa a 
ser necessário que esteja inserido no “sector de actividade, 

profissional e geográfico do instrumento escolhido” (cfr. artigo 
497.º/1 do CT). 
 

Estabeleceu-se um prazo para que os trabalhadores não 
sindicalizados possam escolher a CCT aplicável, tendo-se fixado em 
3 meses a contar da entrada em vigor da convenção escolhida ou 

do início da execução do contrato de trabalho, se for posterior, para 
que os referidos trabalhadores possam beneficiar da mencionada 
prorrogativa (cfr. artigo 497.º/2 do CT). 

 
Outro prazo fixado pelo legislador foi o da aplicação da convenção 
colectiva aos trabalhadores não sindicalizados, que se mantém até 

ao final da respectiva vigência, mas agora com um limite de 15 
meses (cfr. artigo 497.º/3 do CT). 
 

Previu-se, ainda, a possibilidade de o trabalhador não sindicalizado 
revogar a sua escolha, fazendo cessar a aplicação da CCT 6 
meses após comunicar a revogação - e já não até ao final do prazo 

da convenção ou de 1 ano, no caso de não estar previsto um prazo 
de vigência, ou até à entrada em vigor de convenção que a reveja 
(cfr. artigo 497.º/4 do CT). 

 
Outra das novidades introduzida foi a limitação de o trabalhador 
não sindicalizado apenas poder escolher uma vez a CCT ou 

decisão arbitral aplicável, enquanto estiver a trabalhar para a 
mesma entidade empregadora ou para outra a quem sejam 
aplicáveis as mesmas CCT’s ou decisões arbitrais (cfr. artigo 

497.º/5 do CT). 
 
 

16. DENÚNCIA DE CONVENÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO 
 
Com as alterações introduzidas, a denúncia da convenção colectiva 

passa a ter de ser acompanhada de fundamentação “quanto a 
motivos de ordem económica, estrutural ou a desajustamentos do 
regime da convenção denunciada” por parte da autora da denúncia 

(cfr. artigo 500.º/2 do CT). 
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Outra especificidade introduzida pelo legislador foi a obrigação da 
parte denunciante remeter para a ACT, no prazo de 10 dias a 

contar da data da denúncia, cópia da denúncia e da proposta 
negocial global (cfr. artigo 500.º/3 do CT).  

 

 
17. CADUCIDADE DA CONVENÇÃO COLECTIVA DE TRABALHO 
 

Introduziu-se uma nova forma de cessação da convenção colectiva 
por caducidade, decorrente de extinção de associação sindical ou 
de associação de empregadores outorgantes (cfr. artigo 

502.º/1/b/ii) do CT). 
 
Estabelece-se, igualmente, que, nestas situações, após a 

caducidade e até à entrada em vigor de outra convenção, se 
mantêm os efeitos acordados pelas partes ou, na sua falta, os que 
já tenham sido produzidos pela convenção nos contratos de 

trabalho relativamente às seguintes matérias: 
 
• Retribuição; 

• Categoria profissional e respectiva definição; 
• Duração do tempo de trabalho; 
• Regimes de protecção social cujos benefícios sejam 

substitutivos dos assegurados pelo regime geral de segurança 
social ou com protocolo de substituição do Serviço Nacional de 
Saúde; 

• Parentalidade; e 
• Segurança e saúde no trabalho (cfr. artigos 501.º/8 e 502.º/6 

do CT). 

 
Salvaguardou-se a vigência da convenção colectiva no caso de a 
extinção ou perda da qualidade das mencionadas associações ser 

promovida de forma voluntária com o intuito de, por essa via, obter 
a caducidade da convenção, após apreciação do serviço competente 
do ministério responsável pela área laboral (cfr. artigo 502.º/7 do 

CT). 
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18. ARBITRAGEM PARA A SUSPENSÃO DO PERÍODO DE 
SOBREVIGÊNCIA E MEDIAÇÃO 

 
No âmbito da arbitragem de conflitos colectivos de trabalho, foi 
criada, a par da arbitragem voluntária, obrigatória e necessária, 

uma nova modalidade de arbitragem, designada arbitragem 
para a suspensão do período de sobrevigência, que passa a 
constar, tal como as restantes, de legislação específica (cfr. artigos 

501.º-A, 512.º/2 e 513.º do CT). 
 
A mencionada arbitragem destina-se a averiguar se existe uma 

probabilidade séria de acordo das partes para a revisão parcial 
ou total da CCT. 
 

 
19. APLICAÇÃO NO TEMPO, ENTRADA EM VIGOR E 

PRODUÇÃO DE EFEITOS 

 
Sem prejuízo das especificidades acima referidas no que se refere à 
contratação a termo, contratos de trabalho temporário e ao banco 

de horas individual, ficam sujeitos a estas alterações os contratos 
de trabalho celebrados antes da entrada em vigor desta lei, salvo 
quanto a condições de validade e a efeitos de factos ou situações 

anteriores àquele momento. 
 
Estabeleceu-se ainda que as disposições de IRCT contrárias às 

normas imperativas do CT devem ser alteradas na primeira revisão 
que ocorra nos primeiros 12 meses posteriores à entrada em vigor 
da presente lei, sob pena de nulidade. 

 
O presente diploma entra em vigor no dia 1 de Outubro de 
2019. 

 
No entanto, o artigo 501.º-A do CT, relativo à arbitragem para a 
suspensão do período de sobrevigência e mediação, apenas 

produzirá efeitos a partir da entrada em vigor de legislação 
específica sobre a matéria. 
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Quanto ao artigo 55.º-A do Código dos Regimes Contributivos 
(Contribuição Adicional por Rotatividade Excessiva), apenas 

produzirá efeitos no dia 1 de Janeiro de 2020. 
 
O presente resumo da Lei n.º 93/2019, de 4 de Setembro de 2019, não 

dispensa a consulta do texto integral do diploma, não constituindo o mesmo 
aconselhamento jurídico. 

  

Rui Esperança Carolina Boullosa Gonzalez Bruna Pinto 

http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
mailto:bind@bindrl.pt
http://www.bindrl.pt/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/carolina-boullosa-gonzalez/
http://bindrl.pt/equipa/rui-esperanca/
http://bindrl.pt/equipa/bruna-pinto/

