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AS ALTERAÇÕES DA LEGISLAÇÃO LABORAL

No passado dia 9 de outubro a CCP - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal e 
a JPAB - José Pedro Aguiar-Branco & Associados, S.P.R.L. organizaram o seminário “As 
Alterações da Legislação Laboral” que se realizou no auditório da Associação Nacional das 
Farmácias em Lisboa. Esta sessão reuniu especialistas em matérias relacionadas com o 
direito laboral, com o objetivo de clarificar as recentes alterações ao Código de Trabalho 
quer para empresas, quer para os trabalhadores. Foram também abordadas de forma 
prática questões relacionadas com contratos de trabalho, organização do tempo de 
trabalho, instrumentos de regulamentação coletiva do trabalho, contribuição adicional 
por rotatividade excessiva e período experimental.

Este evento contou com a presença do Ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança 
Social, José António Vieira da Silva e da Diretora Geral da DGERT – Direção Geral do 
Emprego e das Relações de Trabalho, Sandra Ribeiro. A sessão foi aberta por José Pedro 
Aguiar Branco - Sócio Fundador da JPAB e pelo Eng. João Vieira Lopes – Presidente da 
ADIPA e da CCP.

O Dr. José Pedro Aguiar Branco referiu que este encontro pretende dar um contributo para 
a melhor compreensão das implicações das mais recentes alterações da legislação laboral.

O Eng. João Vieira Lopes referiu que é necessária a estabilidade laboral e que isso é muito 
importante até para os investidores estrangeiros, pois permite às empresas planearem e 
saberem com o que podem contar.

No primeiro painel foi abordada a “Regulamentação coletiva, a termo e o período 
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Sessão de abertura com José Pedro Aguiar Branco - Sócio Fundador da JPAB e Eng. João 
Vieira Lopes – Presidente da ADIPA e da CCP.

Uma das alterações referenciadas foi 
no Artigo 3º – Relações entre fontes de 
regulação (princípio do tratamento mais 
favorável), onde passa na alínea j) Forma de 
cumprimento e garantias de retribuição, 
bem como pagamento de trabalho suple-
mentar. Isto significa que a partir de agora, 
os instrumentos de trabalho só podem 
afastar as normas legais ao pagamento de 
trabalho suplementar caso disponham num 
sentido mais favorável ao trabalhador, ou 
seja, o CT consagra em matéria de trabalho 
suplementar um regime mínimo para todos 
os trabalhadores: acréscimo de 25% pela 
primeira hora ou fração desta e 37,5% por 
horas subsequentes em dia útil e 50% por 
cada hora ou fração em dia de descanso 
semanal, obrigatório ou complementar,  
ou feriado.

O Dr. Pedro Botelho Gomes abordou os 
temas “contrato a termo” e “período ex-
perimental”, onde referiu as alterações 
ao “período experimental” que passa de 
90 para 180 dias para os contratos sem 
termo celebrados com trabalhador à 
procura do primeiro emprego ou desem-
pregados de longa duração. Sendo que 
até agora os 180 dias eram só aplicáveis 
aos trabalhadores com cargos de com-
plexidade técnica, ou elevado grau de 
responsabilidade, mantendo-se, no en-
tanto, mantém-se o período experimen-
tal de 240 dias para cargos de direção 
ou superiores.

Também referiu que os estágios con-
tam para o período experimental desde 
que sejam para o mesmo empregador 
e para a mesma atividade. Ou seja, se 
um trabalhador à procura do primeiro 
emprego fizer um estágio de 6 meses e 
de seguida for contratado, os 180 dias de 
período experimental ficam esgotados. 

Afirmou que a duração máxima dos 
contratos a termo certo incluindo reno-
vações baixas de 3 para 2 anos. 

A duração máxima do contrato de traba-
lho a termo incerto baixa de 6 para 4 anos. 
As renovações dos contratos de trabalho 
a termo certo passam a não poder exercer 
duração de contrato inicial. 

experimental e a parentalidade” moderado por Ana Vieira, Secretária Geral da CCP, 
contando com a presença de Sandra Ribeiro, Diretora – Geral do Emprego e Relações 
de Trabalho (DGERT), Pedro Botelho Gomes, Sócio coordenador da JPAB Trabalho, e 
Ângela Vieira, Advogada da JPAB Família.

A Dr.ª Sandra Ribeiro apresentou algumas das alterações ao código do trabalho, 
que entraram em vigor no dia 1 de outubro do corrente ano. Apenas abordou na sua  
intervenção questões da regulamentação coletiva, ou seja, que alterações do código de 
trabalho efetivamente foram feitas dentro desta área. 
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A Dr.ª Ângela Vieira abordou as alterações no que toca ao reforço da proteção na parenta-
lidade, referindo que entraram as seguintes normas em vigor no que diz respeito à licen-
ça por adoção, sendo que numa adoção de um menor de 15 anos o adotante tem direito 
a mais 30 dias, ou seja, a mãe e o pai têm direito a licença parental de 120 dias ou 150 
consecutivos cujo gozo podem partilhar ou gozar em simultâneo, a licença é acrescida 
em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 
dias consecutivos, ou dois períodos consecutivos, após o período de gozo obrigatório 
pela mãe. Agora o pai tem direito a três dispensas do trabalho para acompanhar a grávida 
às consultas pré-natais. As normas que entram em vigor a partir de 2020 concedem o 
direito de dispensa de prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puér-
pera, ou lactante, por motivo de proteção da sua segurança e saúde, e respetivo acom-
panhante, nas deslocações inter-ilhas das regiões autónomas. O trabalhador também 
passa a ter direito a três dispensas do trabalho para consultas no âmbito de cada ciclo de 
tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA).

No segundo painel foi abordado o tema “Modalidades de contrato, o banco de horas 
grupal e a taxa de rotatividade” moderado por Ana Vieira, Secretária Geral da CCP, 
contando com a presença de Joana Carneiro, Advogada especialista em Direito do 
Trabalho e Sócia da JPAB Trabalho, e Ricardo Codeço, Advogado Fiscalista da JPAB.

Por fim, a sessão encerrou com um discurso do senhor Ministro do Trabalho, Solidarie-
dade e Segurança Social -  António Vieira da Silva, mencionando que “quando se discute 
a questão da legislação laboral muitas vezes temos a tendência para atribuir a legislação 
laboral um papel decisivo no que toca ao mercado de trabalho nomeadamente ao 

AIP INNOVATION BOOTCAMP

O Innovation Bootcamp promovido em 
parceria pela AIP - Associação Industrial 
Portuguesa, a BGI - Building Global 
Innovators e a LCG - Lisbon Consulting 
Group, decorreu nos dias 30 e 31 de outubro, 
em Lisboa.
Este evento teve como principal objetivo 
promover a inovação nas empresas, de-
batendo temas como a sustentabilidade, 
o financiamento e o empreendedorismo.

Primeiro painel onde foi abordada a “Regulamentação coletiva, a termo e o período experi-
mental e a parentalidade” moderado por Ana Vieira - Secretária Geral da CCP

seu volume, à criação de emprego e à 
destruição de emprego...”.

Apresentou um breve enquadramento do 
que vivemos hoje no mercado de trabalho 
onde referiu que em Portugal estamos num 
mercado de trabalho em mudança perma-
nente, com um forte dinamismo que tem 
continuado por um período mais longo do 
que era previsível e que ainda não começou 
a dar sinais de arrefecimento. A combina-
ção de mais emprego e salários melhores 
está a fazer com que haja um dinamismo e 
um crescimento que nunca foi tão elevado 
no passado. O mercado de trabalho é hoje 
um mercado com uma significativa escas-
sez de competências em muitas áreas, 
quer competências avançadas, quer 
competências intermédias, quer mesmo em 
setores que procuram níveis de competên-
cias menos exigentes. 

Sessão de encerramento

Sessão de abertura com a Diretora-Geral 
da AIP

A abertura de sessão foi realizada por 
Norma Rodrigues - Diretora-Geral da AIP 
que fez um breve resumo do que seria 
abordado, e todas as influências e pers-
petivas das variadas áreas que influenciam 
os negócios. Em Portugal existe um ecos-
sistema de empreendedorismo e inovação, 
algo que não acontecia. Há 4 ou 5 anos as 
intervenções eram soltas, avulsas, mas 
hoje já é possível agregar vários players 
e stakeholders em torno de uma determi-
nada problemática. Também referiu que 
hoje em dia o plano de negócios já não 
é a primeira coisa a fazer para criar um 
negócio, é necessário primeiro perceber 
a aceitação no mercado, e se o projeto 
aporta propostas de valor relevantes, 
havendo várias formas de fazer. Afir-
mou ainda que a AIP dá apoio direto às 
empresas através de incubadoras, pro-
cessos de consultoria, área de apoio ao 
licenciamento da propriedade industrial 
e atividades concretas de formação para 
empreendedores e empresas.

Seguiu-se a apresentação do “Portal 
do Financiamento” por Nuno Gonçalves 
– Administrador da IAPMEI, um projeto 
recente que tem como objetivo facilitar 
a vida do empresário para que possam 
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encontrar com facilidade as inúmeras soluções que o Estado coloca à disposição das 
empresas tendo em conta as variadíssimas instituições que proporcionavam estes 
instrumentos, sejam na área do financiamento, do capital ou na fiscalidade. Afirmou 
que é muito mais que uma simples biblioteca online, pois permite que o empresário 
possa definir o seu perfil (local, dimensão, setor de atividade da empresa) e o que pro-
cura/necessita. Resumidamente trata-se de uma plataforma que permite encontrar 
soluções de financiamento adequadas às necessidades das empresas e ao desenvol-
vimento das suas estratégias de negócio. No portal é possível procurar financiamento 
enquadrado nas seguintes áreas/finalidades:

• Investir
• Inovar
• Reforçar capitais próprios
• Reforçar tesouraria / Curto prazo
• Criar negócio / Start up
• Exportar
• Revitalizar
 
O Portal de Financiamento é uma iniciativa do Ministério da Economia e do IAPMEI 

desenvolvida em parceira com o Turismo de Portugal, SPGM - Sociedade de Investi-
mento, S. A, IFD - Instituição Financeira de Desenvolvimento S.A., Portugal Ventures, 
PME Investimentos e o Turismo Fundos. 

O portal encontra-se disponível em www.financiamento.iapmei.pt

Seguiu-se a mesa redonda onde foi 
abordado o tema “Sustainability and 
Innovationm in the Portuguese Industry” 
moderada por Gonçalo Ribeiro - Chefe de 
Pessoas e Inovação na LCG e que contou 
com as seguintes presenças: Gonçalo 
Amorim - CEO da BGI, Paulo Caldas -  
Diretor da AIP, Rui Ferreira - Executivo 
Vice Presidente da Portugal Ventures, 
Rui Gidro - Parceiro da Deloitte, e Tomás 
Moreno – Chefe da Transformação da 
Cultura na EDP.

De seguida o Prof. Dr. Nuno Cavaco da FCT 
UNL e parceiro na LCG - Lisbon Consulting 
Group, apresentou o tema “Roadmap for a 
Sustainable Management“.

O tema “European Sustainability Policies” 
foi abordado por Julian Swinkels - Bu-
siness Developer na EIT Climate-KIC, o 
qual fez uma breve síntese do que é a EIT 
Climate KIC, uma agência e comunidade 
de inovação climática que trabalha para 
catalisar essas transformações, usando 
a inovação de sistemas como uma ferra-
menta essencial e que tem como objetivo 
transformar lugares, indústrias e cadeias 
de valor até 2030, trabalhando com fi-
nanciadores para desenvolver programas 
ambiciosos liderados por missões.

Nesta sessão foram ainda apresen-
tadas cerca de 40 startups e as suas 
soluções como também encontros B2B, 
momentos pitch e por fim o bootcamp.

Apresentação do “Portal do Financiamento” com Nuno Gonçalves – Administrador da IAPMEI

Mesa redonda onde foi abordado o tema “Sustainability and Innovationm in the Portuguese 
Industry “

Apresentações dos temas “Roadmap for 
a Sustainable Management” e “European 
Sustainability Policies”
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A ADIPA acaba de assinar um protocolo de apoio e parceria com a  UNIPEER (entidade 
organizadora da FHIN) através do qual foram criadas condições especiais para a par-
ticipação dos 300 Associados (Grossistas e Retalhistas) nos Encontros de Negócios 
com Expositores e acesso aos Seminários e Conferências da Cimeira FHIN 2020, entre  
outras ações de mercado, a exemplo da Praça de Degustação “Wine Tasting Square” e das  
Master Classes - onde são realizadas as provas e degustação das fileiras do vinho, dedi-
cados aos profissionais do retalho alimentar e do setor HORECA.

A FHIN 2020 abre as portas a todas as fileiras agroalimentares de Portugal, para 
participarem da exposição, posicionando-os como um importante “source internacional 
da cadeia alimentar” de Grossistas e Retalhistas de Produtos Alimentares dos mercados 
nacional e internacional. 

Durante os três dias da Cimeira FHIN 2020, estarão presentes mais de 300 marcas 
de expositores, tais como as empresas: 

Adega Cooperativa de Redondo - Com 
mais de 60 anos de existência, a Adega 
Cooperativa de Redondo é um caso raro de 
sucesso no panorama vitivinícola nacional. 
Produz cerca de catorze milhões de litros de 
vinhos por ano. Na FHIN 2020 apresentará 
uma gama de vinhos tintos, brancos e rosés.

A FHIN 2020, conta também com o Apoio 
do Ministério da Agricultura, Florestas e  
Desenvolvimento Rural, DGAR – Direcção 
Geral da Agricultura e Desenvolvimento 
Rural, que através da Rede Rural Nacional 
e do European Rural Networking reali-
zarão em conjunto com a organizadora 
UNIPEER, um extenso programa de 
conferências nos três dias de realização 
da Cimeira, com temas dedicados à sus-
tentabilidade, ao desenvolvimento das 
culturas de produção de alimentos mais 
saudáveis, tendo em conta o atendimen-
to da nutrição e dieta mediterrânica.

Para além da Parceria da ADIPA, a 
FHIN 2020 conta com o apoio de todos 
os Food Clusters Nacionais, tais como a  
PortugalFoods, InovCluster, AgroCluster,  
CAP – Confederação dos Agricultores de  
Portugal e CONFAGRI – Confederação das  
Cooperativas Agrícolas e do Crédito 
Agrícola de Portugal.

BWT Lda. - A Best Wine Team é uma em-
presa de produção, distribuição e expor-
tação de vinhos portugueses. Na FHIN 
2020, estará presente com a sua coleção 
“The Loyalty Wine Familiy”, composta por 
uma gama de vinhos tintos e brancos.

EDIA - A empresa de Desenvolvimento e 
Infra-estruturas do Alqueva, estará presente 
na FHIN 2020 para promover o empreendi-
mento de Alqueva junto aos Produtores de 
diversas fileiras agroalimentares do merca-
do nacional e internacional, tendo em conta 
a água para a produção de alimentos.

Frutóbidos - A Frutóbidos é uma empresa 
pioneira na produção do genuíno licor 
de ginga. Na FHIN 2020 estará presente 
com as suas marcas “TI Ginja”, “Vila das 
Rainhas” e “Ginja D´Arte” - licor muito fru-
tado de grande complexidade aromática 
estagiado em barricas.

Mirazeite - A Mirazeite dedica-se à produ-
ção e comercialização de azeite e óleos 
alimentares e exporta sua produção para 
muitos Países. Na FHIN 2020 a empresa 
estará presente com as marcas “Bom 
dia”, “Ouro da Terra”, “Imperial” e “Gold”, 
apresentadas numa gama de variados 
produtos em seu stand.

Novarroz - A Novarroz é a produtora e 
exportadora de arroz carolino e agulha. 
Na FHIN 2020 apresentará uma gama de 
marcas de arroz, a exemplo do “Oriente”, 
“Louro”, “Novarroz”, “Easyrice”, “Natura”, 
“Cozinha Velha”, “D´El Rei”, “Cataplana”, “Boa 
Nova”, “Sindhu”, “Shiro” e Private Label.

Vini Portugal - Dedicada à promoção de 
vinhos portugueses, a Vini Portugal é a 
Patrocinadora do espaço Wine Tasting 
Square da FHIN 2020, criada especial-
mente para atender a participação dos 
Produtores para realização de Provas de 
Vinhos, Master Classes com vinhos de 
Produtores - expositores da FHIN 2020.

FHIN SUMMIT 2020

A FHIN SUMMIT 2020 - Cimeira Agroalimentar Euro Mediterrânica terá lugar de 24 a 26 de março de 2020, no Centro de Congressos 
de Lisboa e tem como missão tornar-se a principal plataforma de inovação e negócios da fileira agroalimentar Ibérica e do Mediterrâneo. 
Durante a FHIN 2020 são esperados mais de 13.500 profissionais dos mercados interno e externo.

“Ao aceitar este honroso convite, a 
ADIPA reconhece a importância desta 
cimeira para as empresas do setor da 
distribuição alimentar que representa”

Luís Brás, Secretário - Geral da ADIPA

“A parceria entre a ADIPA e a UNIPEER 
para a realização da FHIN 2020 é 
inédita, e traz grandes possibilidades 
de negócios entre os expositores e 
compradores”

Jorge Lima, CEO da UNIPEER


