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CÓDIGO DE TRABALHO E SUAS ALTERAÇÕES 

Lei nº 7 de 2009, de 12 de Fevereiro 

Aprova a revisão do Código do Trabalho A Assembleia da República decreta, nos 

termos da alínea c) do artigo 161.º da Constituição, o seguinte: Artigo 1.º 

Aprovação do Código do Trabalho É aprovado o Código do Trabalho, que se 

publica em anexo à presente lei e dela faz parte integrante.  

1ª Alteração  

Lei n.º 105/2009 14 de Setembro 

Diversos pontos legais Regulamenta e altera o Código do Trabalho, aprovado 

pela Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro, e procede à primeira alteração da Lei n.º 

4/2008, de 7 de Fevereiro Alterações ao Código do Trabalho: a) Participação de 

menor em actividade de natureza cultural, artística ou publicitária, a que se 

refere o artigo 81.º do Código do Trabalho, com a extensão a trabalho autónomo 

de menor com idade inferior a 16 anos decorrente do n.º 4 do artigo 3.º da Lei 

n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro; b) Especificidades da frequência de 

estabelecimento de ensino por trabalhador -estudante; c) Aspectos da formação 

profissional; d) Período de laboração, de acordo com o previsto no n.º 4 do artigo 

201.º do Código do Trabalho; e) Verificação de situação de doença de 

trabalhador, de acordo com o previsto no n.º 3 do artigo 254.º do Código do 

Trabalho; f) Prestações de desemprego em caso de suspensão do contrato de 

trabalho pelo trabalhador com fundamento em não pagamento pontual da 

retribuição, prevista nos n.os 1 e 2 do artigo 325.º do Código do Trabalho; g) 

Suspensão de execuções quando o executado seja trabalhador com retribuições 

em mora; h) Informação periódica sobre a actividade social da empresa.  
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 2ª Alteração  

Lei n.º 53/2011 14 de Outubro  

Novo sistema de compensação em diversas modalidades de cessação do 

contrato de trabalho, aplicável apenas aos novos contratos de trabalho  Procede 

à segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, 

de 12 de Fevereiro Alteração ao Código do Trabalho Os artigos 106.º, 127.º, 

164.º, 177.º, 180.º, 190.º, 192.º, 194.º, 344.º, 345.º, 346.º, 347.º, 360.º, 372.º, 

379.º, 383.º, 384.º e 385.º do Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 

7/2009, de 12 de Fevereiro, alterada pela Lei n.º 105/2009, de 14 de Setembro. 

 3ª Alteração  

Lei n.º 23/2012 25 de Junho 

 Diversos pontos legais Procede à terceira alteração ao Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro Alteração ao Código do Trabalho 

Os artigos 63.º, 90.º, 91.º, 94.º, 99.º, 106.º, 127.º, 142.º, 161.º, 164.º, 177.º, 

192.º, 194.º, 208.º, 213.º, 216.º, 218.º, 226.º, 229.º, 230.º, 234.º, 238.º, 242.º, 

256.º, 264.º, 268.º, 269.º, 298.º, 299.º, 300.º, 301.º, 303.º, 305.º, 307.º, 344.º, 

345.º, 346.º, 347.º, 356.º, 357.º, 358.º, 360.º, 366.º, 368.º, 369.º, 370.º, 371.º, 

372.º, 374.º, 375.º, 376.º, 377.º, 378.º, 379.º, 383.º, 384.º, 385.º, 389.º, 479.º, 

482.º, 486.º, 491.º, 492.º e 560.º do Código do Trabalho. 
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 4ª Alteração  

Lei n.º 47/2012 29 de Agosto  

Estabelece o regime da escolaridade obrigatória para as crianças e jovens que se 

encontram em idade escolar e consagra a universalidade da educação pré -

escolar para as crianças a partir dos 5 anos de idade. Procede à quarta alteração 

ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, por 

forma a adequá -lo à Lei n.º 85/2009, de 27 de agosto  Alteração ao Código do 

Trabalho Os artigos 68.º, 69.º, 70.º e 82.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, alterada pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de 

setembro, 53/2011, de 14 de outubro, e 23/2012, de 25 de junho. 

 5ª Alteração  

Lei n.º 69/2013 30 de Agosto  

Ajustando o valor da compensação devida pela cessação do contrato de trabalho  

Procede à quinta alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro Alteração ao Código do Trabalho Os artigos 106.º, 127.º, 

190.º, 191.º, 192.º, 344.º, 345.º e 366.º do Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

6ª Alteração  

Lei n.º 27/2014 8 de Maio  

Extinção do Posto de Trabalho Procede à sexta alteração ao Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro Alteração ao Código do Trabalho 

Os artigos 368.º e 375.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 

12 de fevereiro, e alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 
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53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 

e 69/2013, de 30 de agosto. 

 7ª Alteração  

Lei n.º 55/2014 25 de Agosto 

 Convenções de Trabalho  Procede à sétima alteração ao Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro Alteração ao Código do Trabalho 

Os artigos 501.º e 502.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 

12 de fevereiro, e alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 

53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 

69/2013, de 30 de agosto, e 27/2014, de 8 de maio.  

 8ª Alteração  

Lei n.º 28/2015 14 de Abril  

Consagra a identidade de género no âmbito do direito à igualdade no acesso a 

emprego e no trabalho Procedendo à oitava alteração ao Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. Alteração ao Código do 

Trabalho É alterado o artigo 24.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 

7/2009, de 12 fevereiro, e alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 

53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 

69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio, e 55/2014, de 25 de agosto. 
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 9ª Alteração  

Lei n.º 120/2015 1 de Setembro 

Reforçando os direitos de maternidade e paternidade  Procede à nona alteração 

ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, , à 

terceira alteração ao Decreto –Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, e à segunda 

alteração ao Decreto –Lei n.º 89/2009, de 9 de abril. Alteração ao Código do 

Trabalho Os artigos 40.º, 43.º, 55.º, 56.º, 127.º, 144.º, 166.º, 206.º e 208.º -B do 

Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

alterada pelas Leis  n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de 

outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de 

agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, e 28/2015, de 14 de 

abril. 

10ª Alteração  

Lei n.º 8/2016 de 1 de Abril  

Restabelecendo feriados nacionais  

Procede à décima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro   

Alteração ao Código do Trabalho O n.º 1 do artigo 234.º do Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 

23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 

27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 de abril, e 

120/2015, de 1 de setembro.  
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 11ª Alteração  

Lei n.º 28/2016 23 de Agosto 

 Combate as formas modernas de trabalho forçado Procedendo à décima 

primeira alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 

de fevereiro, à quinta alteração ao regime jurídico da promoção da segurança e 

saúde no trabalho, aprovado pela Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro, e à 

terceira alteração ao regime jurídico do exercício e licenciamento das agências 

privadas de colocação e das empresas de trabalho temporário, aprovado pelo 

Decreto -Lei n.º 260/2009, de 25 de setembro. Alterações ao Código do Trabalho 

Os artigos 174.º e 551.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 

12 de fevereiro, alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, 

de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, 

de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 

14 de abril, e 120/2015, de 1 de setembro, e 8/2016, de 1 de abril. 

  

12ª Alteração  

Lei n.º 73/2017 16 de Agosto 

Reforça o quadro legislativo para a prevenção da prática de assédio Procedendo 

à décima segunda alteração ao Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 

7/2009, de 12 de fevereiro, à sexta alteração à Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e à quinta 

alteração ao Código de Processo do Trabalho, aprovado pelo Decreto -Lei n.º 

480/99, de 9 de novembro. Alteração ao Código do Trabalho Os artigos 29.º, 

127.º, 283.º, 331.º, 349.º, 394.º e 563.º do Código do Trabalho, aprovado em 

anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 
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14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, 

de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 

25 de agosto, 28/2015, de 14 de abril, 120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 

1 de abril, e 28/2016, de 23 de agosto. 

13ª Alteração   

Lei n.º 14/2018 19 de Março 

 Altera o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa ou estabelecimento 

e reforça os direitos dos trabalhadores  Procede à décima terceira alteração ao 

Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.  

Alteração ao Código do Trabalho Os artigos 285.º, 286.º, 394.º, 396.º e 498.º do 

Código do Trabalho, aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

alterado pelas Leis n.os 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de 

outubro, 23/2012, de 25 de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de 

agosto, 27/2014, de 8 de maio, 55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 de 

abril, 120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 1 de abril, 28/2016, de 23 de 

agosto, e 73/2017, de 16 de agosto. 

14ª Alteração 

Lei nº 90/2019, de 4 de setembro 

Reforço da proteção na parentalidade, alterando o Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e os Decretos-Leis n.os 

89/2009, de 9 de abril, que regulamenta a proteção na parentalidade, no âmbito 

da eventualidade maternidade, paternidade e adoção, dos trabalhadores que 

exercem funções públicas integrados no regime de proteção social convergente, 

e 91/2009, de 9 de abril, que estabelece o regime jurídico de proteção social na 



 
 

Actualizado em 1 de Outubro de 2019 
 

parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de 

solidariedade. 

Procedeu à alteração dos artigos 35.º, 40.º, 42.º, 43.º, 44.º, 46.º, 53.º, 65.º, 94.º, 

114.º, 144.º, 249.º e 255.º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro. 

 

15ª Alteração 

Lei n.º 93/2019, de 4 de setembro de 2019 

Altera o Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e 

respetiva regulamentação, e o Código dos Regimes Contributivos do Sistema 

Previdencial de Segurança Social, aprovado pela Lei n.º 110/2009, de 16 de 

setembro. 

Tendo sido publicada uma nova versão do Código de Trabalho actualizada. 

 

Oeiras 1 de Outubro de 2019. 

 

 


