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Várias mudanças na legislação laboral estão 

previstas para 2016. A contratação a termo, a 

fiscalização do cumprimento das normas la-

borais e a regulamentação coletiva de traba-

lho assim como a reposição dos feriados 

constituem as principais áreas de eleição. 

Entre as medidas previstas para 2016, o Go-

verno quer revogar a norma que permite a 

contratação a prazo de jovens à procura do 

primeiro emprego e desempregados de lon-

ga duração no que respeita postos perma-

nentes. No campo da Contratação a termo, 

anunciam-se novas medidas para avaliar no-

vos mecanismos de aumento da sua empre-

gabilidade. 

O Ministério do Trabalho, Solidariedade e Se-

gurança Social (MTSSS) defende que os requi-

sitos exigidos pelo Código do Trabalho têm de 

ser mais exigentes quanto à comprovação 

das necessidades temporárias invocadas pa-

ra a Contratação a termo. 

Para desincentivar a contratação a termo, o 

MTSSS anunciou o agravamento da taxa con-

tributiva a cargo dos empregadores quando 

estejam em causa trabalhadores vinculados 

por contrato de trabalho a termo. Estão tam-

bém previstas penalizações como por exem-

plo o agravamento da taxa contributiva a 

cargo dos empregadores que optem por 

uma contratação a termo certo e um aumen-

to dos descontos para a Segurança Social 

para as empresas que apresentem um exces-

so de rotatividade do seu quadro de funcio-

nários. 

Para mais, o Governo vai lançar um concurso 

para reforçar em pelo menos 80 inspetores a 

Autoridade para as Condições do Trabalho 

(ACT). O objetivo é reforçar a fiscalização do 

cumprimento da lei laboral nas empresas, no-

meadamente de situações de precariedade. 
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A Fiscalização vai ser reforçada com especial 

incidência para situações ilícitas de 

prestação de trabalho subordinado. Os con-

tratos de prestação de serviços também 

estão na mira das inspeções para se evitarem 

situações de “falsos recibos verdes”. 

Está também elencada nas prioridades do 

executivo o desbloqueamento e a dina-

mização da contratação coletiva, afirmando 

que a dinamização da contratação coletiva 

é crucial para o reequilíbrio das relações la-

borais e para o fomento da inovação e da 

economia. 

O compromisso de dinamizar a contratação 

coletiva foi assumido no Programa de Gov-

erno, e o executivo pretende fazer uma re-

visão do enquadramento de elementos sobre 

o banco de horas individual, as regras e 

prazos sobre a vigência e a caducidade das 

convenções coletivas e os critérios e prazos 

para a emissão de portarias de extensão. 

Neste contexto de mudanças na legislação 

laboral, também foi aprovada a restituição 

dos feriados do Corpo de Deus, da im-

plantação da República a 5 de outubro, o 

dia de Todos-os-Santos a 1 de novembro e a 

Restauração da Independência a 1 de 

dezembro. 
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LIDERANÇA E BEM-ESTAR 

O caso da hotelaria de cinco estrelas no Algarve  

Autor: Fernando Messias, advogado e doutor em turismo  

Disponível aqui 

... este livro teve como investigação-base o objetivo de compreender e descrever o bem-estar na hotelaria de cinco 

estrelas através da ação de chefias promotoras de bem-estar. Assente em metodologias quantitativas e qualitati-

vas, analisaram-se vários fatores, tendo as palavras liderança e bem-estar sido as principais norteadoras das con-

clusões alcançadas, numa abordagem perentória para a compreensão de ambos os conceitos e da sua importância 

enquanto processos de influência social – transversais a todas as organizações e essenciais à dinâmica relacional e 

diálogo entre líder e liderado –, bem como para a perceção de que a liderança promotora de bem-estar é um pro-

cesso interpessoal, de transparência relacional e influência organizacional, orientado para o desempenho organiza-

cional focalizado no autodesenvolvimento dos colaboradores.  

http://www.bertrand.pt/ficha/lideranca-e-bem-estar?id=17038066

