
 

 

N/Ref. 101/14                   Angra do Heroísmo, setembro de 2014 

 
Assunto: SÉTIMA ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO. 
 
 
Caro Associado, 

 

Conheça a mais recente alteração feita no Código do Trabalho! 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 55/2014, de 25 de Agosto, que vem 

proceder à sétima alteração ao Código do Trabalho, nomeadamente aos artigos 501.º e 502.º 

da Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro e posteriores alterações. 

 

Assim sendo, com a presente lei verificaram-se alterações, designadamente: 

 
1. Suspensão Temporária da Aplicação das Convenções Coletivas de Trabalho, apenas 

nos casos inframencionados e desde que tal medida seja indispensável para assegurar 

a viabilidade da empresa e a manutenção dos postos de trabalho, sendo necessário 

acordo escrito entre as associações de empregadores e as associações sindicais 

outorgantes: 

 Crise empresarial; 

 Motivos de mercado, estruturais ou tecnológicos; 

 Catástrofes ou outras ocorrências que tenham afetado gravemente a atividade 

normal da empresa. 

2. Regime de Sobrevigência e Caducidade de Convenção Coletiva, em que: 

 O prazo de caducidade de cláusula de renovação automática, que vigora até 

ser substituída por outra, passa de cinco para três anos; 

 O prazo mínimo de sobrevigência da convenção passa de 18 para 12 meses. 

 O prazo de sobrevigência suspende-se sempre que se verifique uma 

interrupção da negociação, incluindo conciliação, mediação ou arbitragem 

voluntária, por um período superior a 30 dias, caso em que a sobrevigência 

não pode exceder 18 meses; 

 O período adicional de vigência após decurso dos prazos supramencionados, é 

de 45 dias. 

 



 

 

No prazo de um ano a contar da entrada em vigor da presente lei, deve ser promovida a 

alteração do Código do Trabalho no sentido da redução dos prazos de dois anos para 6 meses, 

após avaliação positiva pelos parceiros sociais em sede de Comissão Permanente de 

Concertação Social, entendendo-se por avalização positiva a que resulte do parecer favorável 

de pelo menos metade das associações sindicais e de pelo menos metade das Confederações 

patronais, com assento permanente na Comissão Permanente de Concertação Social. 

 

A sobrevigência e caducidade de convecção coletiva (art. 501.º do Código do Trabalho), com a 

redação da presente lei, não se aplica às convenções coletivas denunciadas até 31 de Maio de 

2014. 

 

A presente lei entrou em vigor no dia 1 de Setembro de 2014 e não dispensa a sua leitura que 

poderá consultar em www.dre.pt, ou no site desta Câmara do Comércio, através do link: 

http://www.novo.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1410188321.pdf. 

 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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