
Condições de admissibilidade e duração máxima de contrato de utilização de trabalho 
temporário (1989 – 2016): 
 

  DL n.º358/89 Lei n.º146/99 Lei 
n.º19/2007 

Lei 
n.º7/2009 

Substituição de trabalhador ausente ou que se 
encontre impedido de prestar serviço. 

X 
(causa 

justificativa) 

X 
(causa 

justificativa) 

X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Necessidade decorrente da vacatura de postos 
de trabalho quando já decorra processo de 
recrutamento para o seu preenchimento 

X 
(6 meses) 

X 
(6 meses) 

X 
(6 meses) 

X 
(6 meses) 

Acréscimo temporário ou excepcional de 
actividade, incluindo o devido a recuperação 
de tarefas ou da produção. 

X 
(12 meses) 

X 
(12 meses; 

prolongamento 24 
meses: IGT*) 

X 
(12 meses) 

X 
(12 

meses) 

Tarefa precisamente definida e não duradoura X 
(12 meses) 

X 
(6 meses; 

prolongamento: 
IGT) 

X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Actividade de natureza sazonal X 
(6 meses) 

X 
(6 meses em cada 

ano) 

X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Necessidades intermitentes de mão-de-obra 
determinadas por flutuações da actividade 
durante dias ou partes do dia, desde que a 
utilização não ultrapasse, semanalmente, 
metade do período normal de trabalho 
praticado na empresa utilizadora 

X 
(6 meses; 

prolongamento) 
IGT 

X 
(6 meses; 

prolongamento 
IGT) 

X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Necessidades intermitentes de trabalhadores 
para a prestação de apoio familiar directo, de 
natureza social, durante dias ou partes do dia 

X 
(causa 

justificativa) 

X 
(causa 

justitficativa) 

X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Necessidades de mão-de-obra para a 
realização de projectos com carácter temporal 
limitado, não inseridos na actividade corrente 
da empresa, designadamente instalação e 
reestruturação de empresas ou 
estabelecimentos, montagens e reparações 
industriais. 

X 
(6 meses; 

prolongamento 
IGT) 

X 
(6 meses; 

prolongamento: 
IGT) 

X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Substituição directa ou indirecta de 
trabalhador em relação ao qual esteja 
pendente em juízo acção de apreciação da 
licitude do despedimento. 

    X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Substituição directa ou indirecta de 
trabalhador em situação de licença sem 
retribuição. 

    X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Substituição de trabalhador a tempo completo 
que passe a prestar trabalho a tempo parcial 
por período determinado. 

    X 
(24 meses) 

X 
(24 

meses) 

Não é permitida a utilização de trabalhador 
temporário em posto de trabalho 
particularmente perigoso para a sua 
segurança ou saúde, salvo se for essa a sua 
qualificação profissional. 

      X 

*Inspeção-Geral do Trabalho 

Tabela publicada em Como as Empresas de Trabalho Temporário moldaram a lei e garantiram o 

privilégio, por Adriano Campos (Esquerda.net, Março de 2018). 


