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MATERIAL DE APOIO 

 

CONTRATOS DE TRABALHO 
 

Principais tipos de contrato de trabalho existentes em Portugal e quais as principais diferenças entre si, 

tendo em consideração as últimas alterações ao Código do Trabalho, que entraram em vigor a 1 de 

outubro de 2019. 

 

O que é um contrato de trabalho - De acordo com o Código do Trabalho da República Portuguesa, 

artigo 11.º, um contrato de trabalho é um acordo no qual “uma pessoa singular se obriga, mediante 

retribuição, a prestar a sua atividade a outra ou outras pessoas, no âmbito de organização e sob 

autoridade destas”.  

 

Para que o contrato de trabalho seja validamente celebrado, deve cumprir uma série de condições, 

tanto em relação ao objeto e forma do contrato, como em relação aos próprios sujeitos. Desde logo, é 

o contrato de trabalho que formaliza a relação laboral e, cumprindo o dever de informação a que o 

empregador está sujeito, caso seja celebrado por escrito deve conter todos os aspetos relevantes. 

 

Pegando na situação mais comum, podemos afirmar que é um documento onde é estipulado, entre 

outras coisas, o local de trabalho, o horário, o número de férias, o vencimento e respetivos bónus e 

subsídios, etc. Este acordo é assinado por ambas as partes e, a partir desse momento, a colaboração 

entre estes fica assegurada e regida pelos termos descritos no contrato.  

 

➢ Quanto aos sujeitos, aplica-se a regra geral de capacidade jurídica, embora seja possível a 

contratação de menores, desde que já tenham completado a idade mínima de admissão (16 

anos), tenham concluído a escolaridade obrigatória ou frequentem o nível secundário de educação 

e disponha das capacidades físicas e psíquicas adequadas ao posto de trabalho. Também existem 

atividades cujo exercício se encontra legalmente condicionado à posse de título profissional, como 

a profissão de médico ou advogado. 
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➢ Em relação à forma, regra geral, o contrato de trabalho não depende da observância de forma 

especial, pelo que não tem que ser celebrado por escrito. Só tem que ser celebrado por escrito 

quando a lei o determina, designadamente, nos seguintes casos: 

▪ Contrato de trabalho com trabalhador estrangeiro ou apátrida; 

▪ Contrato de trabalho com pluralidade de empregadores; 

▪ Contrato-promessa de trabalho; 

▪ Contrato de trabalho a tempo parcial; 

▪ Contrato de trabalho intermitente; 

▪ Contrato de trabalho em comissão de serviço; 

▪ Contrato de trabalho a termo; 

▪ Contrato de trabalho para prestação subordinada de teletrabalho; 

▪ Contrato de trabalho temporário. 

 

Conforme o tipo de empresa, ou de atividade, podem ser celebrados diferentes tipos de contrato e é a 

diferença entre eles que precisa de conhecer, de forma a assegurar que tudo decorre dentro daquilo que 

foi estipulado. 

 

Principais tipos de contrato de trabalho previstos no Código do Trabalho: 

• Contrato de trabalho a termo certo 

• Contrato sem termo  

• A termo incerto 

• Contrato de trabalho de muita curta duração 

• Trabalho Temporário 

• Contrato de trabalho a tempo parcial 

• Prestação de serviços 

 

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO CERTO 

 
Este tipo de contrato de trabalho é, provavelmente, aquele que mais alterações sofreu com as novas 

diretrizes. O contrato a termo certo, ou a termo resolutivo, tem um prazo definido e deve ser utilizado 

apenas para satisfazer necessidades temporárias da empresa como um projeto específico, ou para 

substituir outro colaborador que esteja ausente.  

 

De acordo com o Artigo 140.º do Código do Trabalho, o contrato de trabalho a termo certo deve ser 

utilizado nas situações seguintes: 
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✓ Substituição de um trabalhador ausente ou temporariamente impedido de trabalhar; 

✓ Substituição de trabalhador em situação de licença sem retribuição; 

✓ Acréscimo excecional de atividade da empresa; 

✓ Atividade sazonal; 

✓ Execução de projeto com prazo predefinido; 

✓ Contratação de alguém em situação de desemprego de muita longa duração; 

 

Entre outras situações abrangidas pela legislação, que devem ser consultadas. 

 

O contrato a termo tem uma duração máxima de 2 (dois) anos, com um limite de três renovações, 

sendo que a duração total das renovações não pode exceder a do período inicial daquele. Além disso, 

este tipo de contrato só pode ser inferior a seis meses caso se trate de uma atividade sazonal ou outra 

muito específica em termos de tempo.  

Para que possa haver renovação do mesmo, é obrigatório que as condições iniciais da empresa se 

mantenham, ou seja, que continue a haver a mesma necessidade temporária. 

 

CONTRATO DE TRABALHO SEM TERMO 

 

Se a empresa lhe fez um contrato sem termo, significa que está efetivo, que faz parte dos quadros da 

empresa.  

 

O contrato sem termo não tem um fim estipulado e representa um sinal de confiança da parte da 

empresa para o colaborador. Este pode surgir a seguir ao contrato a termo certo, quando é excedido o 

prazo de duração do anterior ou o número de renovações. 

 

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO 

 

À semelhança do contrato a termo certo, o contrato de trabalho a termo incerto tem como objetivo 

suprir necessidades específicas e temporárias de uma empresa. A diferença é que o termo é incerto, ou 

seja, não existe uma data de término definida na altura da assinatura. 

 

A duração vai sempre depender do caso específico em questão, ou seja, do tempo necessário para que 

determinada tarefa seja concluída. Quando não se consegue saber de antemão qual vai ser a duração da 

necessidade da empresa opta-se por esta modalidade. 

 

No entanto, este tipo de contrato tem, atualmente, uma duração máxima de 4 (quatro) anos, 

contrariamente aos anteriores seis, permitidos antes da nova legislação. No final do contrato, o 

trabalhador tem direito a receber uma compensação. 
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CONTRATO DE TRABALHO DE MUITA CURTA DURAÇÃO 

 

Este é o tipo de contrato mais curto e que é utilizado em situações muito próprias, tais como atividade 

agrícola sazonal ou na realização de algum evento turístico, por exemplo. Não é obrigatório existir 

mesmo um contrato escrito, porém, a empresa é sempre obrigada a comunicar a realização do mesmo 

à Segurança Social através de um formulário eletrónico que pode encontrar na Segurança Social 

Direta.  

 

O contrato de trabalho de muita curta duração não pode ser superior a 35 dias e, apesar de ser 

possível celebrar outros contratos entre o mesmo colaborador e a mesma empresa, a duração total 

destes não pode exceder os 70 dias de trabalho do ano civil. Caso ocorra incumprimento do ponto 

anterior, o contrato passa automaticamente a ter o prazo de seis meses. 

 

CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO 

 

Neste regime é celebrado um contrato entre o empregador e uma empresa de trabalho temporário que 

realiza determinado serviço para um cliente. 

 

Grandes empresas recorrem a este tipo de empresas para gerir o recrutamento e seleção e, na maioria 

dos casos, os primeiros contratos são feitos com a empresa de trabalho temporário, e não com o cliente 

final. Assim, na prática, a agência que tratou do seu recrutamento será a sua entidade empregadora e 

será esta a assumir as responsabilidades do seu contrato: pagamento, seguro em caso de acidente de 

trabalho e todos os restantes direitos previstos na minuta do contrato.  

Relativamente às situações em que é utilizado, o contrato de trabalho temporário segue as mesmas 

normas que os contratos a termo incerto ou certo, e, portanto, é necessário haver necessidades 

temporárias definidas para que seja permitido celebrar o mesmo. 

 

Pode-se recorrer a este contrato noutras situações, entre as quais as seguintes: 

 

• Necessidade intermitente de mão-de-obra devido a variação da atividade durante dias ou 

partes do dia; 

• Projeto temporário inserido na instalação ou reestruturação de uma empresa; 

• Vacatura (vago) de um posto de trabalho quando decorra processo de recrutamento para o seu 

preenchimento. 

 

Quanto à duração, este tipo de contrato pode assumir a forma de um contrato a termo certo ou 

incerto e, assim sendo, a duração será aquela permitida para cada um destes casos. A única razão 
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porque este toma um nome diferente é por ser celebrado com uma empresa de trabalho temporário e 

não diretamente com a empresa na qual irá exercer a sua atividade.  

 

➢ Na prática, o trabalhador temporário tem os mesmos direitos dos restantes trabalhadores da 

empresa, ou seja, recebe o mesmo valor de subsídio de refeição e tem acesso a cantinas, salas 

de convívio ou outros equipamentos sociais. 

 

TEMPO PARCIAL 

 

Existe, também, a possibilidade de ter um contrato a tempo parcial, ou meio tempo. Se a norma é a 

semana de trabalho ter 40 horas, neste contrato a part-time, o número de horas de trabalho é inferior a 

essa dita norma. É um contrato que é obrigatório ser feito por escrito e os dias de trabalho são 

acordados entre o empregador e o empregado. 

 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

 

O contrato de prestação de serviços é aquele que é realizado entre um trabalhador independente e uma 

empresa. De acordo com o Decreto-Lei nº47344 do Código Civil, “é aquele em que uma das partes se 

obriga a proporcionar à outra certo resultado do seu trabalho intelectual ou manual, com ou sem 

retribuição”.  

 

As empresas recorrem a este tipo de contrato como forma de evitar os custos inerentes à contratação 

de um novo colaborador, como a Segurança Social, por exemplo. Aqui, ao contrário dos anteriores 

contratos, a relação é de igualdade, ou seja, nem a empresa nem o colaborador estão acima um do 

outro. Basicamente, uma das partes compromete-se a remunerar a outra pelo serviço prestado, seja 

intelectual ou manual.  

 

Este tipo de contratos é bastante utilizado por trabalhadores independentes com o seu negócio próprio 

e que realizam serviços para diferentes clientes. 

 

Nestes casos, são os trabalhadores - ou prestadores dos serviços - quem tem a obrigação de pagar os 

impostos. 

 

Distingue-se do contrato de trabalho em vários pontos: 

 

• Conteúdo da obrigação: ao trabalhador é exigida a prestação da atividade laboral, ao 

prestador de serviços é apenas exigido o cumprimento de um certo resultado do trabalho; 

• Retribuição: é um elemento obrigatório no contrato de trabalho, mas meramente eventual no 

contrato de prestação de serviços; 
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• Instruções do empregador: existe subordinação jurídica do trabalhador, enquanto o prestador 

de serviços é independente; 

• Local de trabalho: no contrato de trabalho está determinado e pertence ao empregador, 

enquanto que o prestador de serviços exerce a atividade em local próprio. 

• Horário de trabalho: o trabalhador tem que cumprir horário fixo, ao contrário do prestador 

de serviços; 

• Instrumentos de trabalho: no contrato de trabalho pertencem ao empregador, enquanto que 

no contrato de prestação de serviços podem pertencer ao próprio. 

 

PERÍODO EXPERIMENTAL 

 

Existe sempre período experimental? 

 

À exceção do contrato de prestação de serviços onde não existe qualquer vínculo com a empresa, 

todos os restantes tipos possuem, por regra, período experimental. Porém, pode dar-se o caso de por 

comum acordo entre o trabalhador e a empresa este período experimentar ser retirado do contrato, e aí, 

deixa de existir.  

 

O período experimental trata-se do tempo inicial do contrato, durante o qual ambas as partes avaliam 

se mantêm interesse na continuidade ou não do mesmo. Este período varia consoante o tipo de 

contrato e outras variáveis. 

 

Contratos a termo: 

• contrato com duração igual ou superior a seis meses: 30 dias; 

• contrato com duração inferior a seis meses ou contrato a termo incerto cuja duração previsível 

não ultrapasse aquele limite: 15 dias 

 

Contratos por tempo indeterminado: 

• trabalhadores em geral: 90 dias 

• desempregados de longa duração e primeiro emprego: 180 dias 

• Trabalhadores que exerçam cargos de complexidade técnica, elevado grau de responsabilidade 

ou de especial qualificação: 180 dias 

• Trabalhadores que desempenhem funções de confiança: 180 dias 

• Trabalhadores que exerçam cargos de direção ou de quadro superior: 240 dias.  
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❖ O período experimental começa no primeiro dia de trabalho da pessoa numa empresa e, 

durante este tempo, caso alguma das partes queira denunciar o contrato pode fazê-lo, sem 

necessidade de aviso prévio e sem direito a indemnização. Aqui existem, também algumas 

exceções: 

 

• Caso o período experimental tenha duração superior a 60 dias, a denúncia do contrato por 

parte da empresa tem que ser feita com sete dias de antecedência; 

 

• Se o período experimental tiver durado mais de 120 dias, se o empregador desejar 

dispensar o trabalhador deve avisá-lo com 15 dias de antecedência. 

 

CADUCIDADE E PRAZOS PARA AVISO PRÉVIO 

 

Um dos fatores muito importantes a ter em conta num contrato de trabalho é a sua caducidade e quais 

são os prazos exigidos caso queira denunciar o mesmo. Por outro lado, é, igualmente, proveitoso 

saber, caso seja despedido, se a empresa fez a denúncia do contrato dentro dos prazos legais. E estes 

prazos variam consoante o tipo de acordo.  

 

A caducidade de um contrato, ou seja, quando este chega ao fim, acontece quando: 

 

• O contrato chega ao final do termo estipulado; 

• Por impossibilidade do trabalhador de continuar a desempenhar as funções ou da empresa de o 

receber; 

• Reforma do trabalhador, seja de velhice ou invalidez. 

 

Contrato sem termo: 

 

Um contrato sem termo não possui data de término, e, portanto, para que este tipo de contrato caduque 

têm que se verificar as duas últimas condições, a saber, a impossibilidade de continuar naquelas 

funções, ou a reforma. Caso pretenda apresentar a carta de despedimento, estando efetivo numa 

empresa, terá que o fazer com 30 dias de antecedência, caso o contrato tenha menos de dois anos, ou 

60 dias, se o contrato tiver mais de dois anos. Se a iniciativa for da empresa em o dispensar, ela terá 

que respeitar os mesmos prazos de aviso prévio e garantir que a razão para o despedimento está dentro 

da lei. 
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Caducidade do contrato a termo certo: 

 

Se não existir comunicação contrária, este contrato renova-se automaticamente. Caso o contrato atinja 

o seu termo e não for renovado, este caduca, havendo lugar a uma compensação atribuída ao 

trabalhador.  

 

Numa situação em que não é desejável a renovação, uma das partes terá que comunicar à outra esse 

desejo por escrito, no prazo de 15 dias (empresa) ou oito dias (trabalhador) a contar da data de final do 

contrato.  

 

Contratos a termo incerto: 

 

O contrato de trabalho a termo incerto não tem um prazo de final pré-estabelecido e, portanto, segundo 

a Lei Portuguesa, no máximo este pode estender-se até quatro anos. Se passar este tempo e se o 

contrato não for denunciado, o trabalhador tem direito a uma compensação.  

 

Por outro lado, se a intenção for que este caduque, o empregador deve comunicar ao trabalhador esse 

desejo com a antecedência mínima de sete, 30 ou 60 dias conforme o contrato tenha durado até seis 

meses, de seis meses a dois anos ou um período superior. Os prazos são semelhantes caso seja o 

trabalhador a denunciar o mesmo.  

 

NOTA: É importante salientar que caso a opção de denúncia do contrato seja da parte do trabalhador, 

este perde o direito ao subsídio de desemprego. Portanto, apenas numa situação de despedimento é que 

terá acesso a esse subsídio.  

 

Se, eventualmente, for dispensado da sua empresa, seja porque motivo for, saiba que pode saber de 

antemão qual será o subsídio de desemprego a que terá direito, através do simulador de subsídio de 

desemprego. 

 

CLÁUSULA DE EXCLUSIVIDADE 

 

Como regra geral, não é admitida a inserção de cláusulas limitativas da atividade do trabalhador no 

contrato de trabalho. Todavia, mediante o preenchimento de certas condições, são admitidas cláusulas 

acessórias, designadamente pacto de não concorrência - limitação de atividade num período máximo 

de 2 anos após a cessação do contrato de trabalho - e pacto de permanência - obrigação do trabalhador 

de não denunciar o contrato de trabalho por um período não superior a 3 anos. 
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A admissibilidade da inclusão no contrato de trabalho de uma cláusula de exclusividade tem sido 

discutida na doutrina e jurisprudência dos tribunais portugueses. 

 

Uma cláusula de exclusividade trata-se, no fundo, de uma cláusula que tipicamente proíbe o 

trabalhador de exercer qualquer outra atividade profissional durante a vigência do contrato e que, 

portanto, contraria o princípio de liberdade de trabalho, mas não após a cessação do contrato de 

trabalho. 

 

CÓDIGO DO TRABALHO 

 

Subsecção II 

Denúncia de contrato de trabalho pelo trabalhador 

 

Artigo 400.º 

Denúncia com aviso prévio 

 

1 - O trabalhador pode denunciar o contrato independentemente de justa causa, mediante comunicação ao 

empregador, por escrito, com a antecedência mínima de 30 ou 60 dias, conforme tenha, respetivamente, até dois 

anos ou mais de dois anos de antiguidade. 

2 - O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho e o contrato de trabalho podem aumentar o prazo de 

aviso prévio até seis meses, relativamente a trabalhador que ocupe cargo de administração ou direção, ou com 

funções de representação ou de responsabilidade. 

3 - No caso de contrato de trabalho a termo, a denúncia pode ser feita com a antecedência mínima de 30 ou 15 

dias, consoante a duração do contrato seja de pelo menos seis meses ou inferior. 

4 - No caso de contrato a termo incerto, para efeito do prazo de aviso prévio a que se refere o número anterior, 

atende-se à duração do contrato já decorrida. 

5 - É aplicável à denúncia o disposto no n.º 4 do artigo 395.º 

 
Artigo 401.º 

Denúncia sem aviso prévio 

 

O trabalhador que não cumpra, total ou parcialmente, o prazo de aviso prévio estabelecido no artigo anterior 

deve pagar ao empregador uma indemnização de valor igual à retribuição base e diuturnidades correspondentes 

ao período em falta, sem prejuízo de indemnização por danos causados pela inobservância do prazo de aviso 

prévio ou de obrigação assumida em pacto de permanência. 

 

 

 

Artigo 402.º 
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Revogação da denúncia 

 

1 - O trabalhador pode revogar a denúncia do contrato, caso a sua assinatura constante desta não tenha 

reconhecimento notarial presencial, até ao sétimo dia seguinte à data em que a mesma chegar ao poder do 

empregador, mediante comunicação escrita dirigida a este. 

2 - É aplicável à revogação o disposto nos n.os 2 ou 3 do artigo 350.º 

 

Artigo 350.º 

Cessação do acordo de revogação 

 

1 - O trabalhador pode fazer cessar o acordo de revogação do contrato de trabalho mediante comunicação escrita 

dirigida ao empregador, até ao sétimo dia seguinte à data da respetiva celebração. 

2 - O trabalhador, caso não possa assegurar a receção da comunicação no prazo previsto no número anterior, 

deve remetê-la por carta registada com aviso de receção, no dia útil subsequente ao fim do prazo. 

3 - A cessação prevista no n.º 1 só é eficaz se, em simultâneo com a comunicação, o trabalhador entregar ou 

puser, por qualquer forma, à disposição do empregador a totalidade do montante das compensações pecuniárias 

pagas em cumprimento do acordo, ou por efeito da cessação do contrato de trabalho. 

4 - excetua-se do disposto nos números anteriores o acordo de revogação devidamente datado e cujas assinaturas 

sejam objeto de reconhecimento notarial presencial, nos termos da lei. 

 

Artigo 403.º 

Abandono do trabalho 

 

1 - Considera-se abandono do trabalho a ausência do trabalhador do serviço acompanhada de factos 

que, com toda a probabilidade, revelam a intenção de não o retomar. 

2 - Presume-se o abandono do trabalho em caso de ausência de trabalhador do serviço durante, pelo 

menos, 10 dias úteis seguidos, sem que o empregador seja informado do motivo da ausência. 

3 - O abandono do trabalho vale como denúncia do contrato, só podendo ser invocado pelo 

empregador após comunicação ao trabalhador dos factos constitutivos do abandono ou da presunção 

do mesmo, por carta registada com aviso de recepção para a última morada conhecida deste. 

4 - A presunção estabelecida no n.º 2 pode ser ilidida pelo trabalhador mediante prova da ocorrência 

de motivo de força maior impeditivo da comunicação ao empregador da causa da ausência. 

5 - Em caso de abandono do trabalho, o trabalhador deve indemnizar o empregador nos termos do 

artigo 401.º 


