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A Lei 69/2013, de 30 de agosto, apresentou algumas alterações ao Código do Trabalho sobre o valor das 

compensações por cessação de contrato de trabalho, tornando inquestionável o direito do trabalhador á 

compensação nos casos em que a iniciativa é da entidade empregadora.

A presente lei acrescenta também ao Código do Trabalho o Fundo de Compensação do trabalho ou de 

mecanismo equivalente e o direito do trabalhador a acionar este fundo de garantia de compensação do 

trabalho, nos termos previstos em legislação específica (Lei n.º 70/2013, de 30 de agosto). 

Conforme dita o Artigo 366.º, nº3 do Código do Trabalho, a entidade empregadora é responsável pelo 

pagamento total da compensação, mas mantém o direito ao reembolso junto dos fundos de compensação 

de trabalho ou do mecanismo equivalente. 

https://dre.pt/pesquisa/-/search/499541/details/maximized

Compensação - Lei 69/2013 de 30 de Agosto

Compensação - contrato a Termo

Celebrados antes de 1 de Novembro de 2011

O período de duração do contrato até 31/10/2012 ou até á data da renovação extraordinária caso seja 

anterior á data referida a compensação será a seguinte, 3 ou 2 dias de retribuição base e diuturnidades 

por cada mês de duração consoante a duração total do contrato não exceda ou não seja superior a 6 

meses.

Ao período de duração do contrato a partir da data referida (31/10/2012 até 30/09/2013) o montante de 

compensação corresponde a 20 dias por cada ano completo de antiguidade (artigo 366º Código de 

Trabalho)

A partir de 1/10/2013 a compensação irá corresponder a: 18 dias de retribuição base e diuturnidades por 

cada ano completo, no que respeita aos 3 primeiros anos de duração do contrato (aplica-se apenas a 

contratos que á data mencionada não tenham atingido os 3 anos).  

Nos anos subsequentes terá direito a 12 dias de retribuição base e diuturnidades.
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Celebrado após 1 de Outubro 2013

A compensação nestes casos será de 18 dias de retribuição base e diuturnidades por ano completo

Celebrado após 1 de Outubro 2013 – Termo Incerto

Nos três primeiros anos de duração de contrato serão aplicados 18 dias de retribuição base e diuturnidades. 

Nos anos subsequentes serão aplicados 12 dias de retribuição base e diuturnidades. 

Celebrados entre 1 de Novembro de 2011 e 30 de Setembro 2013

O período de duração do contrato 
até 30 de Setembro 2013

Após 1 de Outubro de 2013:

O período de duração 

do contrato até 31/10/2012 

Celebrados antes de 1 de Novembro de 2011

Compensação - contrato a Termo

20 dias de retribuição base e 

diuturnidades por cada ano 

completo.

se ainda não tiver atingido 

os 3 anos   

18 dias de retribuição base e 

diuturnidades por ano 

completo nos 3 primeiros 

anos

Nos anos Subsequentes 

12 dias mais diuturnidades 

por ano completo.

1 mês de retribuição base e 

diuturnidades por ano 

completo

Se a esta data não tiver 

atingido 3 anos 

18 dias de retribuição base mais 

diuturnidades relativos aos 3 

primeiros anos e nos anos 

seguintes 12 dias de retribuição 

base mais diuturnidades.

Período de 1 de Novembro de 2012 a 30 de Setembro de 2013

Se a 1 de Outubro de 

2013 já tiver atingido os 

3 anos   

12 dias de retribuição base 

mais diuturnidades

Compensação - Contrato Sem Termo
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O período de duração do contrato 
até 30 de Setembro 2013 

Após 1 de Outubro de 2013:

Celebrados entre 1 de Novembro de 2011 e 30 de Setembro 2013

Celebrado após 1 de Outubro 2013

A compensação nestes casos será de 18 dias de retribuição base e diuturnidades por ano completo

Compensação – Despedimento Coletivo e Extinção de posto de trabalho

Nos casos de despedimento por Extinção de posto de Trabalho ou Despedimento Coletivo os 

trabalhadores têm direito a receber :

Até 31/10/2012    

1 mês por cada ano completo 

de antiguidade

Até 30/09/2013

20 dias por cada ano completo 

de antiguidade

Anos seguintes  

12 dias por cada ano completo 

de antiguidade

20 dias de retribuição base e 

diuturnidades por cada ano 

completo

se ainda não tiver atingido os 

3 anos   

12 dias de retribuição base e 

diuturnidades por ano 

completo nos 3 primeiros anos

Nos anos Subsequentes    

12 dias mais diuturnidades 

por ano completo
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Aspetos a ter em consideração para os cálculos - Limites

 É necessário ter em consideração o seguinte:

O valor da retribuição base mensal e diuturnidades do trabalhador a considerar para efeitos do cálculo 

da compensação não pode ser superior a 20 vezes a retribuição mínima mensal garantida(RMMG) 

(635x20= 12,700€)

O montante global da compensação não pode ser superior a 12 vezes a retribuição base mensal e 

diuturnidades do trabalhador ou quando aplicável o limite de 240 vezes a RMMG (635 x 240 = 

152.400,00€)

Em caso de fração de ano o montante da compensação é calculado proporcionalmente.

Para os contratos sem termo celebrados até 31 de Outubro de 2012 (1 mês por cada ano completo) não 

existe limite para o valor da compensação, ou seja pode ser superior a 12 vezes a retribuição base 

mensal mais diuturnidades ou 240 vezes a RMMG, mas nestes casos não se calculam mais períodos 

para a compensação. 

Se os limites anteriores não forem atingidos já se irá aplicar as 2 regras, ou seja a regra de 1 mês por 

cada ano de antiguidade/fração e a regra a partir dos 20 dias após 1 de Outubro de 2012, sendo que o 

somatório destes 2 períodos não pode ultrapassar 12 vezes a Remuneração Base. 

Exemplo:

O Sr. António Cardoso inicio contrato a 1/10/1988 e tem um vencimento bruto mensal de 12,400€ (contrato 

sem termo).

Que compensação seria devida a este trabalhador em Janeiro 2018?

Até 31/10/2012 – 12,400€ x 24 = 297.600,00€ Atingiu o limite máximo já não se calcula o período de 

1/11/2012 a 31/01/2018
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 Exemplos de Cálculos:

Admissão – 1 de Novembro 2008 Contrato Sem Termo

Demissão – 31 de Dezembro 2013

Vencimento Base – 1.000,00€

Períodos – 1 Novembro de 2008 a 31 Outubro 2012 = 4 anos

                - 1 Novembro de 2012 a 30 Setembro 2013 = 11 meses

                - 1 Outubro de 2013 a 31 Dezembro 2013 = 3 meses

1ª Regra até 31/10/2012: 1.000,00€x4 = 4.000,00€

2ª Regra de 1/11/2012 a 30/09/2013: 1.000,00€/12=83,33/30=2,77 x 20 dias = 55,60 x 11 meses= 609,40€

3ª Regra de 1/10/2013 a 31/12/2013: 1.000,00€/12=83,33/30=2,77x12 dias= 33,24 x 3 meses= 99,72€

Total da compensação = 4.709,12€
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Exemplos de Cálculos:

Admissão – 1 de Outubro de 2013  Contrato a Termo Incerto

Demissão – 31 de Janeiro de 2015 = 16 meses de Vinculo 

Vencimento Base – 1.000,00€

1ª Regra : 1.000,00€/12= 83,33/30= 2,77x18 = 49,86 x 16 meses = 797,76€

_____________________________________, , ____________________________

Admissão – 1 de Novembro de 2013 – Contrato a Termo Incerto

Demissão – 31 de Janeiro de 2018 

Vencimento Base – 1.000,00€

1ª Regra : 1.000,00€/12=83,33/30=2,77x18 = 49,86 x 36 meses = 1.794,96€

2ª Regra : 1.000,00€/12=83,33/30=2,77x12 = 33,24 x 15 meses = 498,60€

Valor total da compensação = 2.293,56€
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 Exemplos de Cálculos:

Admissão – 1 de Novembro 2010 Contrato Sem Termo

Demissão – 31 de Dezembro 2015

Vencimento Base – 1.000,00€

Períodos – 1 Novembro de 2010 a 31 Outubro 2012 = 2 anos

                - 1 Novembro de 2012 a 30 Setembro 2013 = 11 meses

                - 1 Outubro de 2013 a 31 Dezembro 2015 = 27 meses

1ª Regra até 31/10/2012: 1.000,00€x2 = 2.000,00€

2ª Regra de 1/11/2012 a 30/09/2013: 1.000,00€/12=83,33/30=2,77 x 20 dias = 55,60 x 11 meses= 609,40€

3ª Regra de 1/10/2013 a 31/10/2013: 1.000,00€/12=83,33/30=2,77x18 dias= 49,86€

4ª Regra de 1/11/2013 a 31/12/2015: 1.000,00€/12=83,33/30=2,77x12 dias= 33,24x26 meses= 864,24€

Total da compensação = 3.523,50€

As compensações podem ou não estar isentas de Segurança Social e IRS.

Apenas estarão sujeitos os montantes que excedam o valor correspondente 

ao valor médio das remunerações regulares com carácter de retribuição 

sujeitas a imposto, auferidas nos 12 meses anteriores à cessação do contrato, 

multiplicado pelo número de anos ou fração de antiguidade.

IMPORTANTE

Nota: a 3ª regra é aplicada 

porque ainda falta 1 mês para 

completar os 3 anos de 

contrato (18 dias de 

compensação)
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