
 

 

N/Ref. 13/12                        Angra do Heroísmo, Janeiro de 2012 

 

Assunto: RREENNOOVVAAÇÇÃÃOO  EEXXTTRRAAOORRDDIINNÁÁRRIIAA  DDOOSS  CCOONNTTRRAATTOOSS  TTRRAABBAALLHHOO  AA  TTEERRMMOO  

CCEERRTTOO  EE  RREESSPPEETTIIVVOO  CCÁÁLLCCUULLOO  DDAA  CCOOMMPPEENNSSAAÇÇÃÃOO  
 

 

Caro Associado, 

 

Fique informado das recentes alterações aos Contratos de Trabalho! 

Vimos por este meio informá-lo, sobre a Lei n.º 3/2012, de 10 de Janeiro publicada no Diário 

da República, 1.ª série, N.º 7, de 10 de Janeiro, que vem estabelecer um regime de renovação 

extraordinária dos contratos de trabalho a termo certo, assim como o regime e o modo de 

cálculo da compensação aplicável aos contratos objecto dessa renovação. 

A presente lei vem estabelecer um regime de renovação extraordinária dos contratos de 

trabalho a termo certo, que atinjam o limite máximo da sua duração até 30 de Junho de 2013. 

Assim, podem ser objecto de duas renovações extraordinárias os contratos de trabalho a 

termo certo, que até 30 de Junho de 2013, atinjam os limites máximos de duração 

estabelecidos no n.º 1 do artigo 148.º do Código do Trabalho, ou seja: 

a) 18 meses, quando se trate de pessoa à procura de primeiro emprego; 

b) Dois anos, nos demais casos previstos no n.º 4 do artigo 140.º; 

c) Três anos, nos restantes casos. 

 

A duração total das renovações acima mencionadas não pode exceder 18 meses, não podendo 

a duração de cada renovação extraordinária ser inferior a um sexto da duração máxima do 

contrato de trabalho a termo certo ou da sua duração efectiva consoante a que for inferior. 

O limite de vigência do contrato de trabalho a termo certo objecto de renovação 

extraordinária é 31 de Dezembro de 2014. 

 

Chamamos a sua atenção que verificar-se-á a conversão em contrato de trabalho sem termo o 

contrato de trabalho a termo certo em que sejam excedidos os limites acima mencionados. 



 

 

Quanto à compensação, os contratos de trabalho a termo certo que sejam objecto de 

renovação extraordinária, nos termos da presente lei estão sujeitos ao seguinte regime de 

compensação: 

 

a) Em relação ao período de vigência do contrato até à primeira renovação 

extraordinária, o montante da compensação è calculado de acordo com o regime 

jurídico aplicável a um contrato de trabalho a termo certo celebrado à data do início 

de vigência daquele contrato; 

b) Em relação ao período de vigência do contrato a partir da primeira renovação 

extraordinária, o montante da compensação é calculado de acordo com o regime 

aplicável a um contrato de trabalho a termo certo celebrado à data daquela renovação 

extraordinária; 

c) A compensação a que o trabalhador tem direito resulta da soma dos montantes 

calculados nos termos das alíneas anteriores. 

 

Em tudo o que não se encontre previsto no presente diploma, é aplicável o disposto no Código 

do Trabalho. 

A presente lei entrou em vigor no dia 11 de Janeiro de 2012 e não dispensa a sua leitura do 

diploma legal que pode ser consultado em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, 

através do link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1326978353.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direcção. 

 

 

 


