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( Mudan~as na lei [aboral ) 

Quem 56 teve contratos a 
termo ainda procura 
primeiro emprego. E pode 
ser abrangido pelo periodo 
experimental de 180 dias 
Cristina Oliveira da Silva 
13:45 o 

Se nada mudar, trabalhador a procura de primeiro emprego e 0 

que nao teve contrato sem termo, dizem especialistas. E que 
caracteristicas permitem a contrata~ao a prazo para postos 
permanentes? 

T 
rabalhador a procura de primeiro emprego e aquele que nunca trabalhou? 

Nao necessariamente. Quem faz entao parte deste grupo que a, par de 

desempregados de longa dura~ao - e de acordo com a proposta do 

Governo -, podera vir a ser abrangido por urn oerfodo experimental de 180 dias no 

caso de contrato por tempo indeterminado? 

Periodo experimental: 
proposta corre novo risco 
de chumbo? 

e Ler Mais 

"Uma pessoa pode ter 100 empregos a termo e 

continua a ser considerado trabalhador a procura do 

primeiro emprego", afirma ao ECO Jose 10030 Abrantes, 

pro-reitor da Universidade Nova de Usboa. Se nao 

houver alterat;oes entretanto, trabalhador a procura 

do primeiro emprego"e aquele que nunca foi 

contratado sem termo e, portanto, ou nunca teve emprego ou, quando teve urn 

contrato, foi sempre a termo", acrescenta Paula Ponces Camanho, professora na 

Faculdade de Direito da Universidade Cat6lica do Porto. "Hi ha muitos anos que e 
esse 0 conce ito", acrescenta a advogada da MLGTS. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os conceitos em causa nao estao definidos no Codigo do Trabalho e a proposta de lei 

que 0 Governo apresentou ao Parlamento tambem nao faz essa concretizaSao. De 

acordo com Gui lherme Dray, coordenador do Livro Verde sobre as Rela~oes Laborais, 

o conceito de trabalhador a procura do primeiro emprego "tern sido ao longo do tempo 

objeto de discussao doutriniiria e de ap licac;ao jurisprudencial". "No essencial, tendo por 

base as regras que definem 0 universe destes trabalhado res no ambito da seguranc;a 

social e dos incentivos ao emprego, os tribunais tern entendido que 0 conceito abrange 

t rabalhadores que nunca celebraram qualquer contrato de trabalho por tempo 

indeterminado", adianta 0 professor da Facu ldad e de Direito da Universidade de lisboa. 

Periodo experimental: 
medida nao e uexcessiva", 
diz Governo 

e lerMais 

Portanto, se a proposta do Governo avanc;ar tal como 

esta, cont inua a aplicar-se a definic;ao prevista no 

decreto-lei de 2017 que estabelece incentivos a 
contrata~ao destes grupos. Este diploma aponta, 

porem, para Ujovem" a procura do primeiro emprego, 

considerando as pessoas ate 30 anos que nunca 

ten ham presta do a atividade ao abrigo de contrato de trabalho sem termo. uTal 

signiflca, pois, que trabalhador (e nao jovem) a procura do primeiro emprego, para efeitos 

de aplicaC;ao do novo regime do Ileriodo experimental, deve ser considerado aquele que 

nao celebrou, em momenta anter ior, qualquer contrato de trabalho por tempo 

indeterminado", explica ainda 0 advogado da Macedo Vi tor ino & Associados. "Esta 

defini~ao sera naturalmente distinta se a lei que vier a ser aprovada contiver um 

novo conceito normativo", sublinha 0 especiaLista. 

Aquele decreto-lei indica ainda que desempregados de longa durasao sao os que 

estao inscritos no Instituto do Emprego e Forma~ao Profissional (I EFP) ha 12 ou mais 

meses. E tambem refere que esta quaLiflcac;ao nao e prejudicada pela celebrac;ao de 

contratos de trabaLho a termo ou exercicio de trabalho independente por periodo 

inferior a seis meses, cuja dura~ao conjunta nao ultra passe os 12 meses. Para Paula 

Ponces Camanho, esta ideia tambem tern de ser tida em conta neste caso. 0 decreta 

faz ainda out ras referencias. 

o ECO questionou 0 Ministerio do Trabalho quanto a deflni~ao concreta destes conceitos 

e, em resposta, fonte oficial indicou que, ~no caso das politicas ativas de emprego, pela 

natureza especifica das politicas em causa, ha muitos anos que existem na 

regulamentac;ao destas medidas em diferentes sedes, defini~oes relativamente 

consolidadas deste conceito". ~No caso do codigo do Trabalho, 0 legislador nao tera 

entendido como necessaria essa explicitac;ao ao longo do tempo, elCistindo esta norma de 

modo ja consolidado ha varias decadas~, acrescentou. Mas noutra resllosta relat iva ao 

periodo elCperimental chega a apontar para "total ausencia de elCperiencia". 
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"No caso do C6digo do Trabalho, 0 legislador nao tera entendido como 

necessaria essa explicitac;ao ao longo do tempo, existindo esta norma de 
modo ja consolidado ha vad as decadas." 

fonte oficial do Ministerio do Trabalho, SOlidariedade e ~ran~a SOCial 

A proposta do Governo, que ainda esta sujeita a altera~oes no Parlamento, preve 

incluir no periodo experimental de 180 dias, quando estao em causa contratos sem 

lermo, trabalhadores a procura de primeiro emprego e desempregados de longa 

dura~ao . Atualmente, esta dura~ao de periodo experimental aplica-se a pessoas que 

exen;am cargos de complexidade tecnica, elevado gra u de responsabilidade ou que 

pressuponham especial qualifica~ao, bern como fun~oes de confian~a. 

Porem, note-se que 0 periodo experimental ja hoje e reduzido ou ate excluido 

consoante a dura~ao de anterior contrato a termo para a mesma atividade, com 0 

mesmo empregador, bern como de trabalho temporario no mesmo posto ou de 

contrato de presta~ao de servi~os para 0 mesmo objeto - e com as novas regras, 

tambem 0 contrato de estagio profissional passa a contar. 

Ao mesmo tempo, 0 Governo ret ira aqueles dois grupos - trabalhadores a procura de 

primeiro emprego e desempregados de longa dura~iio - da possibilidade de contrata~iio 

a termo para postos permanentes, admit indo a aplica~iio desta norma apenas no caso de 

desempregados de muito longa dura~ao. Para Jose Joiio Abrantes, estava em causa uma 

"pescadinha de rabo na boca: porque sao trabalhadores a procura de primeiro emprego, 

sao contratados a termo, e porque sao contratados a termo cont inuam a ser 

t rabalhadores a procura de primeiro emprego", algo "claramente contraproducente~. 

Cantratas a prazo para pastas permanentes 
exigem 45 anas de idade? 

COntratos a prazo ao 
periodo experimental. Tudo 
o que muda 

e lerMais 

E quem sao entao os desempregados de muito longa 

dura~ao que, de acordo com a proposta do Governo, 

passam a constituir 0 unico grupo que pode ser 

contratado a termo para postos permanentes? 

Olhando para 0 mesmo decreto-lei dos incentivos, 

desempregados de muito longa dura~ao sao pessoas 

com ~4S anos de idade ou mais" e que se encontrem inscritas no IEFP "ha 2S meses 

ou mais", nota Guilherme Dray. 
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Paula Ponces Camanho refere que 0 conceito de desemprego de muito longa durat;ao 

e recente no ambito das polit icas ativas de emprego e, por isso, e preciso procurar a 

sua defmit;ao na mesma fonte uti lizada para os restantes casos, "a ultima legislat;ao 

de 2017". De acordo com esse diploma, esta classificat;ao tam bern nao e prejudicada 

pela celebrat;ao de contratos a termo ou t rabalho independente por periodo infe rior 

a seis meses, cuja durat;ao conjunta nao exceda 12 meses. 

Nas respostas enviadas ao ECC,o Ministerio do Trabalho nao referiu nunca 0 limite 

etiHio dos 45 anos, apontando apenas para desempregados ha mais de dois anos, 

caracteristica que tern vindo a ser referida. Quest ionado sobre a possibilidade de 

contratar a prazo para postos permanentes, fonte oficia l do Min isterio de Vieira da 

Silva indicou que 0 desemprego de longa d urat;ao implica muitas vezes 

"desvantagens acumuladas perante 0 emprego" e uma "forte sobreposit;ao com 

outras caracteristicas desvantajosas", ent re as qua is "a idade". E nota que esta 

med ida esta em lin ha com a estrategia seguida nout ros instrumentos de politica 

publica, apontando entao como exemplo a reorientat;ao das politicas at ivas de 

emprego. 

conceitos deviam ser clarificados, dizem 
especialistas 

vieira da Silva acredita em 
"amplo suporte" no 
Parlamento 

e lerMais 

Para 0 professor Luis Gont;alves da Silva, a 

ciarificat;ao de conceitos no Codigo do Trabalho "teria 

inegaveis vantagens", mesmo que 0 Governo entenda 

que estes resultam de urn cruzamento com definit;oes 

estabelecidas no ambito da Segurant;a Social. Podera 

a redasao do diploma gerar problemas de 

interpretasao a empresas e trabalhadores? "Acho que a questao da transversalizat;ao 

de conceitos entre a Segurant;a Social e 0 trabalho causa sempre dificuldades, como 

e f'vidf'ntf'. Ate parflllf' fi1li1mas df' If'gisli1 ~ iia do tri1hi1lha. 11m C6digo. qllf' tf' rilllmi1 

maior estabilidade face ao que depois sao medidas ciciicas, que se vaG justificando 

ate perante a ana lise dos dados estatisticos de desemprego", diz 0 professor da 

Faculdade de Direito de Li sboa. 

"Nao temos aqui nenhum conceito a que nos agarrar na legisl a~ao do trabalho" e, por 

isso, "temos que ir busdi-los aquilo que nos e mais proximo, sao as medidas de 

emprego", refe re Paula Ponces Camanho. Ma, a advogada entende que lei devia ser clara 

desde sempre, ate porque "no inicio havia ac6rdaos contraditorios e mesmo a doutrina 

dividia-se muito". "Era salutar que houvesse uma defini~ao destes conceitos", refere. 



 Tambem 0 advogado Pedro Furtado Martins diz Que a lei podia clarincar os conceitos 

porQue estes -muitas vezes sao construidos de acordo com 0 efeito Que se Ihes Quer 

associar". Mas se jii "era duvidoso Que se t ivesse acertado" ao usar l egisla~iio da 

Segufiln~a Social para efeitos de contratos a prazo, ·se calhar ainda e mais duvidoso, ou 

menos acertado~, que se esteja a usar essa legislal;io para efeitos de periodo 

experimental. Porem, se a Questiio niio ncar esclarecida, -acho que a tendencia vai ser 0 

Que se fez nos ti lt imos 30 anos·, conclui 0 advogado da CS& Associados. 




