
LEGISLAÇÃO 
 
IGUALDADE E NÃO DISCRIMINAÇÃO 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 61/2018, de 21 de maio

Aprova a Estratégia Nacional para a Igualdade e a Não Discriminação - Portugal + Igual (ENIND), estruturada 
em três Planos de Ação, que visam a igualdade entre mulheres e homens (PAIMH); a prevenção e o combate 
à violência contra as mulheres e à violência doméstica (PAVMVD) e o combate à discriminação em razão da 
orientação sexual, identidade e expressão de género, e características sexuais (PAOIEC). Define, para cada 
Plano de Ação, objetivos estratégicos e específicos até 2030 e medidas concretas a prosseguir de 2018 a 2021. 
Designa a Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género (CIG) como entidade coordenadora da ENIND, 
coadjuvada por uma Comissão de Acompanhamento da ENIND e por Comissões Técnicas de Acompanhamen-
to de cada Plano de Ação, cuja composição e competências regula. 

COMBATE À PRECARIEDADE E PROMOÇÃO DA CONTRATAÇÃO COLETIVA  

Resolução do Conselho de Ministros n.º 72/2018, de 6 de junho 

Aprova o “Programa de ação para combater a precariedade e promover a negociação coletiva”, concretizando 
as propostas inscritas no Acordo tripartido subscrito a 30 de maio de 2018, em sede de concertação social.

Assente em “três eixos” - combater a precariedade e reduzir a segmentação do mercado de trabalho, promo-
ver um maior dinamismo da negociação coletiva e reforçar os meios e instrumentos públicos de regulação das 
relações laborais -, este Programa concretiza-se em várias medidas, que se traduzirão em alterações ao Código 
do Trabalho (e a outros diplomas conexos). Justificam especial destaque as relativas à contratação a termo, ao 
banco de horas e ao conteúdo, vigência e efeitos das convenções coletivas de trabalho.  

Em matéria de contratação a termo, as medidas previstas incluem, entre outras, a redução da duração má-
xima dos contratos a termo certo “de três para dois anos, incluindo renovações” e dos contratos a termo 
incerto “de seis para quatro anos”, bem como a eliminação da genérica possibilidade de “contratação a termo 
para postos de trabalho permanentes de trabalhadores à procura do primeiro emprego e desempregados de 
longa duração”, parcialmente contrabalançada com o aumento para 180 dias do período experimental nos 
contratos sem termo celebrados com estes últimos trabalhadores. De referir, ainda, a limitação da contrata-
ção a termo por lançamento de nova atividade de duração incerta ou abertura de novos estabelecimentos a 
“empresas com menos de 250 trabalhadores” e ao período imediatamente subsequente ao lançamento ou ao 
início de funcionamento. E a expressa consagração do direito do trabalhador à compensação por caducidade 
nos contratos não sujeitos a renovação. Assinale-se, por último, a remoção da possibilidade de a contratação 
coletiva alterar o regime legal da contratação a termo. 
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No que respeita ao banco de horas, prevê-se a eli-
minação das suas modalidades assentes em acordos 
individuais - bem como a cessação dos existentes, 
“no máximo, um ano após a entrada em vigor das 
novas regras” -, de modo a reservar a sua adoção 
“para a negociação coletiva ou para acordos de gru-
po a alcançar através de consulta aos trabalhadores”, 
segundo novas regras que se estabelecem.  

Já no plano da contratação coletiva, surgem, entre 
outras medidas, a inclusão do “pagamento de traba-
lho suplementar” entre as matérias em que aquela 
apenas pode dispor em sentido mais favorável ao 
trabalhador e a sujeição da denúncia da convenção 
coletiva de trabalho a duas imposições: fundamen-
tação e comunicação à “Administração do Trabalho”. 
Novidade é também a possibilidade de qualquer par-
te, “no período entre 90 e 60 dias antes do termo do 
período de sobrevigência”, requerer a intervenção 
de um “Tribunal Arbitral, que funcionará no âmbito 
do Conselho Económico e Social” e que poderá deci-
dir “a suspensão temporária do prazo de sobrevigên-
cia”, caso “entenda que existe probabilidade séria de 
as partes chegarem a acordo para a revisão ou cele-
bração de nova convenção coletiva”.  

JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA DA UNIÃO EUROPEIA 

CONTRATO A TERMO | COMPENSAÇÃO POR CA-
DUCIDADE | NÃO DISCRIMINAÇÃO FACE AOS TRA-
BALHADORES PERMANENTES | MOTIVO OBJETI-
VO PARA A DIFERENÇA DE TRATAMENTO  

Acórdãos do TJUE de 5-6-2018 (Procs. n.º C 677/16, 
Lucía Montero Mateos/Agencia Madrileña de 
Atención Social de la Consejería de Políticas So-
ciales y Familia de la Comunidad Autónoma de 
Madrid e C 574/16, Grupo Norte Facility SA/Angel
Manuel Moreira Gómez)

Chamado a pronunciar-se sobre a conformidade com 
o artigo 4.°, n.° 1, do Acordo Quadro relativo a contra-
tos de trabalho a termo, anexo à Diretiva 1999/70, de 
28-6, do direito interno de um Estado membro (Espa-
nha) que, quando da caducidade de contrato celebra-
do a termo para certa finalidade (substituição), e con-
soante a situação, não atribui qualquer compensação 
ao trabalhador, ou atribui-lhe uma de montante infe-
rior à que receberia um trabalhador por tempo inde-
terminado na hipótese de despedimento por motivo 
objetivo, decidiu o TJUE não se opor tal norma a uma 
regulamentação nacional com tal conteúdo. 

Para tanto, considerou o TJUE o referido artigo 4.º, 
n.º 1 - que, sob a epígrafe “princípio da não discrimi-
nação”, proíbe o “tratamento menos favorável” dos 
trabalhadores a termo face aos “trabalhadores per-
manentes” em “situação comparável, pelo “simples 
motivo” de terem um contrato a termo, salvo se “ra-
zões objetivas justificarem um tratamento diferente” 
- bem como a ratio das normas nacionais em causa. 
Após o que concluiu que, visando a indemnização por 
despedimento “compensar a frustração das expecta-
tivas legítimas do trabalhador” por tempo indetermi-
nado “em relação à continuação da relação laboral”, 
as quais não existem se o contrato é celebrado a ter-
mo, verifica-se quanto a este ponto “uma razão ob-
jetiva” que justifica a diferença de tratamento”, nos 
termos do artigo 4.º, n.º 1, do Acordo-Quadro.

Para mais informações, por favor contacte:

© Miranda & Associados, 2018. A reprodução total ou parcial desta obra 
é autorizada desde que seja mencionada a sociedade titular do respetivo 
direito de autor.

Aviso: Os textos desta comunicação têm informação de natureza geral 
e não têm por objetivo ser fonte de publicidade, oferta de serviços ou 
aconselhamento jurídico; assim, o leitor não deverá basear-se apenas na 
informação aqui consignada, cuidando sempre de aconselhar-se com 
advogado.

Para além do Boletim Laboral, a Miranda emite regularmente um Boletim 
Fiscal, um Boletim de Direito Público e um Boletim Bancário e Financeiro. 

Caso queira conhecer e receber o nosso Boletim Fiscal, por favor envie 
um e-mail para: 
boletimfiscal@mirandalawfirm.com. 

Caso queira conhecer e receber o nosso Boletim de Direito Público, por 
favor envie um e-mail para: 
boletimdireitopublico@mirandalawfirm.com. 

Caso queira conhecer e receber o nosso Boletim Bancário e Financeiro, 
por favor envie um e-mail para: 
boletimbancariofinanceiro@mirandalawfirm.com.

Este boletim é distribuído gratuitamente aos nossos clientes, colegas e amigos. Caso pretenda deixar de o receber, por favor responda a este e-mail.

JOANA VASCONCELOS
Joana.Vasconcelos@mirandalawfirm.com 

PAULA CALDEIRA DUTSCHMANN 
Paula.Dutschmann@mirandalawfirm.com

CLÁUDIA DO CARMO SANTOS
Claudia.Santos@mirandalawfirm.com

DIOGO LEOTE NOBRE
Diogo.Leote@mirandalawfirm.com


