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I. A INICIATIVA  

 

Com o projeto de lei em apreço pretende-se reduzir o período normal de trabalho de oito 

para sete horas por dia, e de quarenta para trinta e cinco horas por semana, propondo-

se, para o efeito, a alteração da redação dos artigos 203.º e 210.º  do Código do 

Trabalho (CT). 

 

A iniciativa prevê igualmente a alteração do artigo 211.º do CT, norma que define o limite 

máximo da duração média do trabalho semanal nos casos excecionais, e legalmente 

consagrados, em que os limites estabelecidos no artigo 203.º do CT podem ser 

ultrapassados. Em concreto, é proposto que a duração média do trabalho semanal, 

incluindo trabalho suplementar, não possa ser superior a quarenta e duas horas, por 

contraposição às atuais quarenta e oito horas.  

 

Justificando a sua demanda, os proponentes recordam a origem do dia internacional do 

trabalhador, o dia 1 de maio, e salientam a sua forte ligação à luta pelas oito horas de 

trabalho, afirmando que esta reivindicação permanece atual, sendo a redução do tempo 

de trabalho uma das «grandes referências» dos trabalhadores e das suas estruturas 

representativas. A esse propósito, referem que os avanços civilizacionais nos domínios 

técnico e científico não têm tido impacto na melhoria das condições de trabalho e de 

vida dos trabalhadores, permitindo apenas a «concentração da riqueza nos grupos 

económicos e financeiros», acrescentando ainda que «nos últimos anos tem aumentado 

o número de trabalhadores que laboram aos sábados, domingos e feriados, que laboram 

por turnos, e cujos horários de trabalho têm sido desregulados através de mecanismos 

diversos, nomeadamente de bancos de horas». 

 

Os proponentes entendem que, em matéria de tempo de trabalho, urge aproximar o 

setor privado do setor público, considerando necessário, para que tal ocorra, a fixação 

de um limite geral máximo de trinta e cinco horas semanais.  

 

O projeto de lei sub judice é constituído por cinco artigos preambulares: o primeiro 

definidor do respetivo objeto; o segundo contendo as disposições do CT a alterar; o 

terceiro que prevê uma norma de salvaguarda dos direitos dos trabalhadores com 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46742975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56361724
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56361725
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relações laborais estabelecidas previamente ao início da vigência da lei que vier a ser 

aprovada; o quarto que consagra um dever de comunicação das alterações introduzidas 

na organização do tempo de trabalho, em consequência do cumprimento do disposto 

no projeto de lei; e o último que contempla a norma de entrada em vigor. 

 

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 
FORMAIS  

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

A iniciativa é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português 

(PCP), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição da República 

Portuguesa1 (Constituição)  e do n.º 1 do artigo 119.º do Regimento da Assembleia da 

República (Regimento), que consagram o poder de iniciativa da lei. Trata-se de um 

poder dos Deputados, por força do disposto na alínea b) do artigo 156.º da Constituição 

e b) do n.º 1 do artigo 4.º do Regimento, bem como dos grupos parlamentares, por força 

do disposto na alínea g) do n.º 2 do artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 

8.º do Regimento. 

 

Assume a forma de projeto de lei, em conformidade com o disposto no n.º 2 do artigo 

119.º do Regimento. Encontra-se redigida sob a forma de artigos, é precedida de uma 

breve exposição de motivos e tem uma designação que traduz sinteticamente o seu 

objeto principal, cumprindo assim os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 124.º 

do Regimento. 

 

São também respeitados os limites à admissão da iniciativa estabelecidos no n.º 1 do 

artigo 120.º do Regimento, uma vez que as mesmas parecem não infringir a Constituição 

ou os princípios nela consignados e definem concretamente o sentido das modificações 

a introduzir na ordem legislativa.  

 

 
1 As ligações para a Constituição e para o Regimento são direcionadas para o portal oficial da Assembleia 

da República. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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A Constituição estabelece ainda, em matéria laboral, o direito de as comissões de 

trabalhadores ou os sindicatos participarem na elaboração de legislação do setor ou do 

trabalho, respetivamente na alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e na alínea a) do n.º 2 do 

artigo 56.º.  Para esse efeito foi promovida a apreciação pública, de 4 de maio a 3 de 

junho de 2022, nos termos do artigo 134.º do Regimento, bem como dos artigos 469.º a 

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

 

O Projeto de Lei n.º 62/XV/1.ª (PCP) deu entrada a 27 de abril de 2022, tendo sido junta 

a ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 28 de abril de 2022 foi admitido e 

baixou na generalidade à Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (10.ª), 

por despacho do Presidente da Assembleia da República, tendo sido anunciado na 

sessão plenária no dia 28 de abril de 2022. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

A lei formulário2 contém um conjunto de normas sobre a publicação, identificação e 

formulário dos diplomas que são relevantes em caso de aprovação da presente 

iniciativa. 

 

O título da presente iniciativa legislativa traduz sinteticamente o seu objeto, mostrando-

se conforme ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário, embora, em caso de 

aprovação, possam ser objeto de aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final.  

 

Através da consulta do Diário da República Eletrónico verifica-se que, em caso de 

aprovação, esta poderá constituir a décima nona alteração ao CT, conforme consta do 

título da iniciativa em apreço. 

 

Do artigo 1.º consta também o elenco de anteriores alterações. 

 

Efetivamente, o n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário dispõe que «os diplomas que alterem 

outros devem indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido 

 
2 Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, estabelece 

um conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259533969597a41794e544a684d6930304e444d324c54526c4d5463745957517a5a53316c4d6a5a6a597a55334f4751774f5749756347526d&fich=bc0252a2-4436-4e17-ad3e-e26cc578d09b.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf
https://data.dre.pt/eli/lei/7/2009/02/12/p/dre/pt/html


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 62/XV/1ª (PCP)  

Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão (10.ª) 

 

 

5 

alterações anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, 

ainda que incidam sobre outras normas». 

 

Todavia, a lei formulário foi aprovada e publicada num contexto de ausência de um 

Diário da República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo é acessível 

universal e gratuitamente. Assim, por motivos de segurança jurídica, e tentando manter 

uma redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não colocar o número 

de ordem de alteração nem o elenco de diplomas que procederam a alterações quando 

a mesma incida sobre Códigos, “Leis Gerais”, “Regimes Gerais”, “Regimes Jurídicos” 

ou atos legislativos de estrutura semelhante. 

 

Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve ser objeto de publicação na 1.ª série do 

Diário da República, em conformidade com o disposto na alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º 

da lei formulário.  

 

No que respeita ao início de vigência, o Projeto de Lei n.º 62/XV/1.ª (PCP) estabelece 

no seu artigo 5.º que a sua entrada em vigor ocorrerá «no início do ano civil seguinte ao 

da sua publicação» e que «entre a publicação e a entrada em vigor da presente lei tem 

de se verificar um prazo mínimo de 6 meses», estando em conformidade com o previsto 

no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, que prevê que os atos legislativos «entram em 

vigor no dia neles fixado, não podendo, em caso algum, o início de vigência verificar-se 

no próprio dia da publicação».  

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 

III. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NACIONAL  

A Constituição 3, no seu artigo 59.º, enuncia um conjunto de direitos fundamentais dos 

trabalhadores, nomeadamente os direitos ao «repouso e ao lazer, a um limite máximo 

da jornada de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas» [alínea d) do 

 
3  Todas as referências à Constituição da República Portuguesa são feitas para o diploma 
consolidado retirado do sítio na Internet do Parlamento. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art59
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n.º 1]. Estes direitos dos trabalhadores têm, em parte, uma natureza análoga aos 

direitos, liberdades e garantias (artigo 17.º da Constituição). Por sua vez, «incumbe ao 

Estado assegurar as condições de trabalho, retribuição e repouso a que os 

trabalhadores têm direito», designadamente «a fixação, a nível nacional, dos limites da 

duração do trabalho» [alínea b) do n.º 2 do citado artigo]. 

 

O Tribunal Constitucional (Acórdão n.º 368/97 4  e Acórdão n.º 635/99) quando 

confrontado com alguns direitos, em particular consagrados na alínea d) do n.º 1 do 

artigo 59.º, , considera que se trata de direitos, liberdades e garantias e, assim sendo, 

são diretamente aplicáveis e vinculativos quer para entidades públicas quer para 

entidades privadas. 

 

No quadro legislativo o horário de trabalho foi objeto de diversas alterações. A partir de 

1971, através do Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de setembro5 (Estabelece o regime 

jurídico da duração do trabalho), estava fixado, como limites máximos dos períodos 

normais de trabalho oito horas por dia e quarenta e oito horas por semana. 

 

Com o Acordo Económico e Social de 1990 6 , o Governo e os parceiros sociais, 

estabeleceram como compromisso, uma redução do período normal de trabalho com 

adaptabilidade de horários. No seu seguimento, foi publicada a Lei n.º 2/91 de 17 de 

janeiro7, que fixou uma duração semanal máxima de quarenta e quatro horas e a 

possibilidade de a duração normal de trabalho ser definida em termos médios por via de 

convenção coletiva, o que operou, através do Decreto-Lei n.º 398/91, de 16 de outubro, 

uma alteração no artigo 5.º da LDT (Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de setembro) que 

passa a admitir a adaptabilidade do horário de trabalho, por essa via, com limites diário 

(acréscimo máximo de duas horas) e semanal (máximo de 50 horas por semana, já 

 
4 Todas as referências aos Acórdãos são feitas para o portal oficial do Tribunal Constitucional.  
5 Diploma retirado do sítio na Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as referências 
legislativas são feitas para o portal oficial do Diário da República Eletrónico, salvo indicação em 
contrário. 
O Decreto-Lei n.º 409/71, de 27 de setembro foi revogado pela  Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto, 
que aprovou o anterior Código do Trabalho. 
6 https://ces.pt/concertacao-social/acordos-de-concertacao-social/  
Subscrito no âmbito do Conselho Permanente de Concertação Social, pelo Governo, pela União 
Geral dos Trabalhadores (UGT), pela Confederação do Comércio Português (CCP), pela 
Confederação da Indústria Portuguesa (CIP), em 19 de outubro de 1990. 
7 Trabalhos preparatórios. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art17
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19970368.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990635.html
http://www.dre.pt/pdf1s/1971/09/22800/13931402.pdf
https://ces.pt/wp-content/uploads/2022/03/acordo-1990.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1991/01/014A00/02430243.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1991/01/014A00/02430243.pdf
http://www.dre.pt/pdf1s/1991/10/238A00/53735376.pdf
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/home.html
https://dre.pt/application/file/a/632814
https://ces.pt/concertacao-social/acordos-de-concertacao-social/
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=32926
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incluído o trabalho suplementar, salvo o prestado por motivos de força maior). O citado 

Decreto-Lei n.º 398/91, de 16 de outubro, estabeleceu, assim, que o período normal de 

trabalho não pode ser superior a oito horas por dia e quarenta e quatro horas por 

semana. 

 

Posteriormente, em 1996, a Lei n.º 21/96, de 23 de julho8 estabeleceu a redução dos 

períodos normais de trabalho superiores a quarenta horas por semana, materializando 

o compromisso assumido no citado Acordo Económico e Social de 1990. Esta lei foi 

revogada com a entrada em vigor do Código de Trabalho 20039 (CT2003), aprovado 

pela Lei n.º 99/2003, de 27 de agosto10, que previu expressamente os limites máximos 

dos períodos normais de trabalho, determinando que o período normal de trabalho não 

pode exceder oito horas por dia nem quarenta horas por semana, podendo estes 

limites ser ultrapassados por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho, nos 

termos dos artigos 164.º a 169.º.  

 

Estes limites mantêm-se com o atual Código do Trabalho - CT2009 (texto consolidado), 

aprovado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro11, retificada pela Declaração de 

Retificação n.º 21/2009, de 18 de março, com as alterações introduzidas pelas Leis n.ºs 

105/2009, de 14 de setembro12, 53/2011, de 14 de outubro13, 23/2012, de 25 de junho14, 

47/2012, de 29 de agosto15, 69/2013, de 30 de agosto16, 27/2014, de 8 de maio17, 

55/2014, de 25 de agosto18, 28/2015, de 14 de abril19, 120/2015, de 01 de setembro20, 

8/2016, de 1 de abril21, 28/2016, de 23 de agosto22, 73/2017, de 16 de agosto,23 14/2018, 

 
8 Trabalhos preparatórios. 
9 Revogado pelo atual Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 
10 Trabalhos preparatórios. 
11 Trabalhos preparatórios 
12 Trabalhos preparatórios.    
13 Trabalhos preparatórios. 
14 Trabalhos preparatórios.  
15 Trabalhos preparatórios. 
16 Trabalhos preparatórios. 
17 Trabalhos preparatórios 
18 Trabalhos preparatórios. 
19 Trabalhos preparatórios. 
20 Trabalhos preparatórios. 
21 Trabalhos preparatórios.. 
22 Trabalhos preparatórios. 
23 Trabalhos preparatórios. 

http://www.dre.pt/pdf1s/1996/07/169A00/20462047.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/1623/202011031543/exportPdf/maximized/1/cacheLevelPage?rp=indice
http://dre.pt/pdf1sdip/2003/08/197A00/55585656.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/160900591/202106091903/exportPdf/normal/1/cacheLevelPage?_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://dre.pt/application/file/a/602193
http://dre.pt/pdf1s/2009/03/05400/0170901710.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/03/05400/0170901710.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17800/0624706254.pdf
http://dre.pt/pdf1s/2009/09/17800/0624706254.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2011/10/19800/0463604638.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/06/12100/0315803169.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2012/08/16700/0482604827.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2013/08/16700/0525105254.pdf
http://dre.pt/pdf1sdip/2014/05/08800/0269602696.pdf
https://dre.pt/application/file/a/56346451
https://dre.pt/application/file/a/66970828
https://dre.pt/application/file/a/70144395
https://dre.pt/application/file/a/74018009
https://dre.pt/application/file/a/75171218
https://dre.pt/application/conteudo/108001409
https://dre.pt/application/conteudo/114886221
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=5548
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=19303
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34009
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=34542
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36350
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36764
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37047
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37418
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38239
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38529
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38765
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39123
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39759
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=19542
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20308
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de 19 de março24 , 90/2019, de 4 de setembro25, 93/2019, de 4 de setembro26, 18/2021, 

de 8 de abril,27 83/2021, de 6 de dezembro28 e 1/2022, de 3 de janeiro29 que no seu 

Capítulo II, do Título II, prevê a duração e organização do tempo de trabalho. No n.º 1 

do artigo 203.º30, são fixados os limites máximos do período normal de trabalho, de oito 

horas por dia e quarenta horas por semana. Não obstante, o disposto no n.º 1, os 

limites máximos do período normal de trabalho podem ser ultrapassados. É o que 

sucede, no n.º 2 deste artigo 203.º, relativamente a trabalhador que preste trabalho 

exclusivamente em dias de descanso semanal da generalidade dos trabalhadores da 

empresa ou estabelecimento. Para além das situações previstas no n.º 2, há ainda 

vários outros preceitos que permitem que sejam excedidos os limites previstos no n.º 1. 

É o caso do artigo 204.º, adaptabilidade por regulamentação coletiva; do artigo 205.º, 

adaptabilidade individual; do artigo 206.º, adaptabilidade grupal; dos artigos 208.º, 

banco de horas por regulamentação coletiva, e 208.º- B, banco de horas grupal; do 

artigo 209.º, horário concentrado; e do artigo 219.º, quando se trate de isenção de 

horário de trabalho na modalidade de não sujeição aos limites máximos do período 

normal de trabalho (cfr. alínea a) do n.º 1 do artigo 219.º), ou de possibilidade de 

determinado aumento do período normal de trabalho, por dia ou por semana (cfr. alínea 

b) do n.º 1 do mesmo artigo 219.º). Além de todos estes preceitos, há ainda que referir 

o n.º 1 do artigo 210.º, que permite que os limites do período normal de trabalho sejam 

excedidos quando instrumento de regulamentação coletiva de trabalho o permita, 

restringindo esta admissibilidade a duas situações expressamente delineadas. É o que 

sucede em relação a trabalhador de entidade sem fim lucrativo ou estreitamente ligada 

ao interesse público, desde que a sujeição do período normal de trabalho a esses limites 

seja incomportável, e em relação a trabalhador cujo trabalho seja acentuadamente 

intermitente ou de simples presença. Fora destes casos não é permitido aumentar o 

período normal de trabalho31. 

 

 
24 Trabalhos preparatórios. 
25 Trabalhos preparatórios. 
26 Trabalhos preparatórios. 
27 Trabalhos preparatórios. 
28 Trabalhos preparatórios 
29 Trabalhos preparatórios 
30 Este preceito correspondia aos artigos 163.º e 168.º do anterior Código do Trabalho. 
31 MARECOS, Diogo Vaz - Código do Trabalho Comentado. 3ª ed. Coimbra: Almedina, 2017. 
ISBN 978-972-40-6932-6. 

https://dre.pt/application/conteudo/114886221
https://dre.pt/application/conteudo/124417103
https://dre.pt/application/conteudo/124417106
https://dre.pt/application/conteudo/161091058
https://dre.pt/application/conteudo/161091058
https://files.dre.pt/1s/2021/12/23500/0000200009.pdf
https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775566/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775567/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775568/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775569/element/diploma?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775571/element/diploma?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775573/element/diploma?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775574/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775586/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775575/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20678
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DiplomasAprovados.aspx
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=21916
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=22771
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=23375
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=33528
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No tocante à duração do trabalho semanal, o n.º 1 do artigo 211.º determina que a 

duração média do trabalho semanal, incluindo trabalho suplementar, não pode ser 

superior a quarenta e oito horas, num período de referência estabelecido em 

instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que não ultrapasse doze meses ou, 

na falta deste, num período de referência de quatro meses, ou de seis meses nas 

situações expressamente previstas no n.º 2 do artigo 207.º.  

 

Segundo os dados revelados no sítio na Internet da OCDE32, verificou-se que, no Reino 

Unido (41,1 horas), na Grécia (41,1 horas), e em Portugal (40,3 horas), em 2020, o 

número médio de horas trabalhadas por semana é mais elevado, do que em 

Espanha (39,2), na Alemanha (39,6 horas), em Itália (39,2 horas), em França (39,0 

horas), e na Holanda (37,2 horas). 

Em 2019-2020, com a pandemia da doença COVID-19, decorreram alterações na 

regulamentação do tempo de trabalho em toda a União Europeia, desde logo com o 

surgimento de uma maior flexibilidade nos regimes de trabalho de curta duração, bem 

como a adaptação dos regimes de tempo de trabalho ao teletrabalho. De acordo com o 

Relatório Working time 2019-202033 da Eurofound, a média de horas de trabalho 

semanais acordadas por regulamentação coletiva, em 2020, observou-se que 

Croácia, Grécia e Malta (40 horas), são os países com maior número de horas 

efetivamente trabalhadas, Luxemburgo e Suécia (39, 8 horas), Portugal (39, 4 horas), 

Irlanda, Eslováquia (39 horas), Chipre, Itália e Holanda (38 horas), Bélgica e a UE27 

(37,8 horas), Dinamarca e Reino Unido (37 horas), e França e Alemanha (35, 6 horas) 

são os países com menor número de horas trabalhadas.  

 

Ainda no âmbito da duração do tempo de trabalho, também se verificou no sítio na 

Internet da OCDE34, que em Portugal, o número médio de horas anuais de trabalho 

por trabalhador, em 2020, era de 1613. Noutros países como em França (1 402 horas), 

na Alemanha (1 332 horas), na Holanda (1 339 horas), e em Espanha (1 577 horas) é 

menor o número médio de horas anuais de trabalho, enquanto que na Grécia, por 

exemplo, o número é mais elevado (1 728 horas). 

 
32 .https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-
worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en  
33 https://www.eurofound.europa.eu/pt/publications/report/2021/working-time-in-2019-2020  
34 https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-
worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en  

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775576/diploma/indice?p_p_state=maximized
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202011031544/73775570/diploma/indice?p_p_state=maximized
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en
https://www.eurofound.europa.eu/pt/publications/report/2021/working-time-in-2019-2020
http://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-annual-hours-actually-worked_data-00303-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en
https://www.eurofound.europa.eu/pt/publications/report/2021/working-time-in-2019-2020
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-usual-weekly-hours-worked-averages_data-00306-en?isPartOf=/content/datacollection/lfs-hw-data-en
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IV. ENQUADRAMENTO JURÍDICO NA UNIÃO EUROPEIA E INTERNACIONAL  

 

▪ Âmbito da União Europeia  

No âmbito da alínea b) do número 2 do artigo 4.º do Tratado sobre o Funcionamento da 

União Europeia (TFUE), a política social, nos termos definidos no presente Tratado, é 

um dos domínios partilhados entre a União e os Estados-Membros.  

Esta matéria é desenvolvida no Título X do referido Tratado, no qual se determina que 

a União apoiará e completará a ação dos Estados-Membros, designadamente, no que 

diz respeito às condições de trabalho (artigo 153.º, n.º 1, alínea b) TFUE). 

A Carta Comunitária dos Direitos Sociais Fundamentais dos Trabalhadores prevê que o 

mercado interno conduza a uma melhoria das condições de vida e de trabalho dos 

trabalhadores da União, especificando, quanto ao trabalho noturno, que o mesmo deve 

ser proibido a menores de dezoito anos. Prevê ainda a Carta dos Direitos Fundamentais 

da União Europeia, no seu n.º 2 do artigo 31.º que todos os trabalhadores têm direito a 

condições de trabalho saudáveis, seguras e dignas e como ainda direito a uma limitação 

da duração máxima do trabalho e a períodos de descanso diário e semanal. 

Neste sentido, e no que se refere à matéria em apreço, a Diretiva 2003/88/CE do 

Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro de 2003, relativa a determinados 

aspectos da organização do tempo de trabalho35 estabeleceu prescrições mínimas de 

saúde e segurança em matéria de organização do tempo de trabalho para os 

trabalhadores de todos os Estados-Membros, assim como certos aspetos do trabalho 

noturno e do trabalho por turnos.  

Ressalva-se quanto à duração máxima de trabalho semanal o previsto no artigo 6.º da 

Diretiva, que remete a competência neste âmbito para os Estados-Membros, referindo 

que estes «tomarão as medidas necessárias para que, protegendo a saúde e segurança 

dos trabalhadores, a duração semanal do trabalho seja limitada por disposições 

legislativas, regulamentares ou administrativas ou convenções coletivas de trabalho ou 

acordos celebrados entre parceiros sociais.» 

 
35 Portugal já tranpôs esta Diretiva para o ordenamento jurídico português. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=PT
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=OJ:C:2016:202:FULL&from=PT
https://op.europa.eu/pt/publication-detail/-/publication/51be16f6-e91d-439d-b4d9-6be041c28122
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12016P031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=celex%3A12016P031
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX%3A32003L0088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32003L0088
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O artigo 22.º da Diretiva prevê ainda que os Estados-Membros possam não aplicar o 

artigo 6.º, desde que sejam tomadas as medidas necessárias para assegurar que as 

entidades patronais não exigem aos trabalhador mais de 48 horas semanais de trabalho, 

para um período de sete dias, a menos que tenham obtido o seu acordo e cumprindo 

as normas relativas ao seu registo, acautelando ainda que nenhum trabalhador possa 

ser prejudicado pelo facto de não estar disposto a aceder a efetuar esse trabalho. 

Em 2017, a Comissão Europeia apresentou um Relatório sobre a aplicação pelos 

Estados-Membros da Directiva 2003/88/CE onde refere que o Tribunal de Justiça da 

União Europeia deliberou que as normas da Diretiva relativas ao tempo de trabalho 

máximo, férias anuais remuneradas e períodos mínimos de descanso constituem 

«princípios do direito social comunitário que revestem especial importância e de que 

deve beneficiar cada trabalhador.» 

Assim, no que respeita aos limites ao tempo de trabalho, conclui o relatório que o limite 

imposto de 48 horas semanais tem sido transposto de forma satisfatória, prevendo 

alguns Estados regras mais rigorosas, embora a derrogação prevista no artigo 22.º 

pareça excedida em algumas legislações nacionais. 

Com o intuito de aumentar a segurança jurídica e a clareza relativamente à interpretação 

da Diretiva 2003/88/CE, a Comissão Europeia adotou uma Comunicação interpretativa 

para auxiliar os Estados-Membros e as partes interessadas a assegurar uma melhor 

implementação desta Diretiva e a obter melhores resultados para os cidadãos, 

empresas e autoridades públicas. 

 

▪ Âmbito internacional  

Países analisados 

Apresenta-se, de seguida, o enquadramento internacional referente a: Alemanha, 

Espanha, França, Itália e Reino Unido. 

 

ALEMANHA 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A254%3AFIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM%3A2017%3A254%3AFIN
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-14%252F04&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pt&avg=&cid=6640613
https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?oqp=&for=&mat=or&lgrec=en&jge=&td=%3BALL&jur=C%2CT%2CF&num=C-14%252F04&page=1&dates=&pcs=Oor&lg=&pro=&nat=or&cit=none%252CC%252CCJ%252CR%252C2008E%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252C%252Ctrue%252Cfalse%252Cfalse&language=pt&avg=&cid=6640613
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52017XC0524%2801%29
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A Lei do Horário de Trabalho (Arbeitszeitgesetz)36, de 6 de junho de 1994, fixa as regras 

gerais em matéria de horário de trabalho no setor privado, que são depois aplicadas aos 

casos concretos através de acordos coletivos de trabalho. 

Nos termos da mesma, considera-se como tempo de trabalho o decorrido entre o início 

e o fim da prestação de trabalho, descontando as pausas (exceto no caso do trabalho 

nas minas, em que contam como tempo de trabalho). De acordo com o § 3, a jornada 

de trabalho não pode ter mais do que oito horas. Este número só pode subir até às 10 

horas diárias quando, num período de seis meses ou de 24 semanas, não se ultrapasse 

a média das oito horas diárias. 

Aquela lei regula também as circunstâncias em que os acordos coletivos de trabalho 

podem derrogar o limite máximo das oito horas, prolongando a duração da jornada de 

trabalho (por exemplo, nos casos de trabalhadores em regime de prevenção/plantão, 

trabalho agrícola, entre outros, conforme determinado no § 7), e elenca as situações 

fora do âmbito de aplicação desta lei (§ 18), como é o caso dos que desempenhem 

cargos de direção superior e dos trabalhadores do mar. No caso de trabalhos que 

impliquem riscos especiais para a saúde, prevê-se a possibilidade de o Govrno reduzir 

a duração da jornada (§ 8). 

 

ESPANHA 

 

Em Espanha o Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba 

el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores37 contém as principais 

regras em matéria laboral no setor privado. Conforme dispõe o seu artículo 34, a jornada 

de trabalho é fixada em convenção coletiva, tendo a semana normal de trabalho a 

duração máxima de 40 horas, em cômputo anual. O mesmo artigo determina que o 

tempo de trabalho inclui o tempo decorrido entre o início e o fim da prestação de 

trabalho, não podendo o número máximo de horas de trabalho diário efetivo exceder as 

nove horas. No entanto, por convenção coletiva ou, na falta desta, por acordo entre a 

empresa e representantes dos trabalhadores, pode ser estabelecida uma distribuição 

 
36 Diploma consolidado retirado do portal oficial gesetze-im-internet.de. Todas as referências relativas à 
legislação da Alemanha devem considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação expressa 
em contrário.   
37  Diploma consolidado retirado do portal oficial boe.es. Todas as referências relativas à 
legislação de Espanha devem considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação 
expressa em contrário.   

http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/arbzg/gesamt.pdf
http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__3.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__7.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__18.html
http://www.gesetze-im-internet.de/arbzg/__8.html
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20210512&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20210512&tn=1#a34
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diferente do trabalho diário, desde que respeitado o intervalo legal entre jornadas (12 

horas). 

Para alguns sectores e postos de trabalho cujas particularidades assim o exijam, o 

Governo pode, através do Ministério respetivo, e após consulta dos sindicatos e 

organizações patronais, por via de alargamentos ou de reduções da jornada de trabalho, 

alterar a gestão e duração do dia de trabalho e do respetivo descanso (cfr. artículo 34.7) 

– é, por exemplo, o caso dos setores agrícola, florestal e pecuário, comércio e hotelaria, 

trabalhadores do mar, pessoal de voo, entre outros (o Real Decreto 1561/1995, de 21 

de septiembre regula as jornadas especiais de trabalho). 

 

FRANÇA 

Em França, o regime de duração do trabalho no setor privado está previsto no Code du 

Travail38. Nos termos do article L3121-27, a duração legal do trabalho é de 35 horas por 

semana e o período normal de trabalho não pode ser superior a 10 horas por dia, salvo 

exceções acordadas em determinadas situações previstas em decreto (mediante 

derrogação do limite pela inspeção de trabalho ou em caso de urgência) ou constante 

de convenção coletiva (neste caso apenas até ao limite de 12 horas)  ou situações de 

urgência (article L3121-18). Considera-se tempo de trabalho o período durante o qual o 

funcionário está à disposição do empregador e em conformidade com as suas diretrizes, 

sem poder «dedicar-se livremente a ocupações pessoais» (article L3121-1). Em 

qualquer caso, no total, incluindo trabalho suplementar, não podem ultrapassar-se as 

48 horas numa mesma semana ou 44 horas/semana em média ao longo de 12 semanas 

consecutivas (este último limite pode, em algumas circunstâncias, ser aumentado para 

as 46 horas nesse período, designadamente mediante previsão em convenção coletiva 

– articles L3121-20, L3121-22, L3121-23, L3121-24, L3121-25 – e, muito 

excecionalmente e com acordo da entidade competente em matéria de inspeção do 

trabalho, pode chegar às 60 horas – article L3121-21). 

No portal da Administração francesa disponibilizam-se mais detalhes sobre o regime da 

duração do trabalho no setor privado. 

 

ITÁLIA 

 
38 Diploma consolidado retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as referências relativas 
à legislação de França devem considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação 
expressa em contrário.   

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20210512&tn=1#a34
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346&tn=1&p=20200702
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1995-21346&tn=1&p=20200702
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006195766/2022-05-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006195766/2022-05-12/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020376
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020428
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160754/#LEGISCTA000006160754
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020414
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020402
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020397
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020389
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000033020386
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000035653102
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/N458
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O Decreto Legislativo 8 Aprile 2003, n. 6639 , aplicável à generalidade dos trabalhadores, 

do setor público e do setor privado (com algumas exceções, como os trabalhadores do 

mar), fixa, no seu articolo 3, o horário normal de trabalho em 40 horas semanais, sem 

prejuízo de poder ser fixada duração menor por convenção coletiva. Considera-se 

tempo de trabalho todo o período em que o trabalhador esteja no local de trabalho, à 

disposição do empregador e no exercício da sua atividade ou das suas funções [articolo 

1, n.º 2, alínea a)]. Nos termos do articolo 4, a duração máxima do horário de trabalho 

semanal é fixada em sede de contratação coletiva, sendo que a duração média do 

horário de trabalho não pode ultrapassar as 48 horas semanais por cada período de 

sete dias, incluindo o trabalho extraordinário, calculada com referência a um período 

máximo de quatro meses.  

REINO UNIDO 

A Lei sobre o Horário de Trabalho (Working Time Regulations40), aplicável a Inglaterra, 

País de Gales e Escócia, determina, na sua section 4, que em regra um trabalhador 

pode trabalhar no máximo 48 horas por cada sete dias, em média, incluindo trabalho 

extraordinário, sendo a média semanal geralmente calculada tendo por referência o 

cômputo feito ao longo de 17 semanas. Há contudo setores de atividade em que este 

máximo não se aplica (como nas forças armadas, forças e serviços de segurança, 

trabalho doméstico, trabalhadores do mar, entre outros), além de se permitir às partes 

afastar aquele limite, por acordo escrito entre trabalhador e empregador (com exceção 

de alguns setores de atividade, em que não é permitido afastar aquele limite legal, como 

relativamente a pessoal de voo, condutores de veículos de transportes ou operadores 

de maquinaria pesada, entre outros). O referido acordo pode ser rescindido a qualquer 

momento (com uma antecedência mínima de sete dias). 

No portal do Governo britânico é disponibilizada informação detalhada nesta matéria na 

página Maximum weekly working hours. 

 

Organizações internacionais 

 
39 Diploma consolidado retirado do portal oficial normattiva.it. Todas as referências relativas à 
legislação de Itália devem considerar-se remetidas para o referido portal, salvo indicação 
expressa em contrário.   
40 Diploma consolidado retirado do portal oficial legislation.gov.uk. Todas as referências relativas 
à legislação do Reino Unido devem considerar-se remetidas para o referido portal, salvo 
indicação expressa em contrário.   

https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66
https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2003;66
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1833/contents
https://www.legislation.gov.uk/uksi/1998/1833/regulation/4
https://www.gov.uk/maximum-weekly-working-hours
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ORGANIZAÇÃO INTERNACIONAL DO TRABALHO 

 

A Organização Internacional do Trabalho (OIT) foi criada em 1919, como parte do 

Tratado de Versalhes, que pôs fim à 1.ª Guerra Mundial, refletindo a crença de que a 

paz duradoura e universal só é possível se for baseada na justiça social. A duração 

máxima do horário de trabalho esteve entre as primeiras preocupações, sendo objeto 

da primeira convenção celebrada no âmbito da OIT – a Convenção n.º 1, sobre duração 

do trabalho na indústria, pela aplicação do princípio do dia de trabalho das oito horas de 

trabalho diária e 48 semanais. 

Ao longo dos anos várias foram as convenções adotadas em matéria de horário de 

trabalho, indicando-se no quadro seguinte as mais relevantes: 

                                             

N.º Data Assunto Entrada 
em vigor 

141 1919 Duração do trabalho na indústria 
Limita a oito horas por dia e a 48 horas por semana o 
número de horas de trabalho nos estabelecimentos 
industriais. 

13.06.1921 

1442 1921 Descanso semanal na indústria 
Determina o descanso semanal nos estabelecimentos 
industriais, impondo que todo o pessoal empregado em 
qualquer tipo de empresa industrial tenha um período de 
descanso de 24 horas consecutivas em cada período de 
sete dias. 

19.06.1923 

30 1930 Duração do trabalho no comércio e serviços 
Alarga as normas da convenção n.º 1 (duração máxima do 
trabalho) ao comércio e aos serviços. 

29.08.1933 

47 1935 40 horas 
Estabelece o princípio da semana de 40 horas de trabalho. 

23.06.1957 

10643 1957 Descanso semanal no comércio e serviços 
Complementa a Convenção n.º 14, determinando o direito 
a um período de descanso semanal de pelo menos 24 
horas consecutivas em cada período de sete dias, a todas 
as pessoas que trabalhem no comércio e serviços, quer no 
sector público, quer privado. 

  
04.03.1959 

153 1979 Horas de trabalho e períodos de descanso no transporte 
rodoviário 

10.02.1983 

180 1996 Relativa às horas de trabalho a bordo e à lotação dos 
navios  

  
08.08.2002 

 
41 Aprovada para ratificação pelo Decreto nº 15361, de 14 de abril de 1928.  
42 Aprovada para ratificação pelo Decreto nº 15362, de 14 de abril de 1928.  
43 Aprovada para ratificação pelo Decreto-Lei n.º 43005, de 3 de junho de 1960 

http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_c001_pt.pdf
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO:12100:P12100_INSTRUMENT_ID:312146:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312159,en:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312175,en:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312192,en:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312251,fr:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312298,en:NO
http://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID,P12100_LANG_CODE:312325,en:NO
https://dre.pt/application/file/a/645817
https://dre.pt/application/file/a/645818
http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/conv_106.pdf
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ORGANIZAÇÃO PARA A COOPERAÇÃO E DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO  

 

A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) também tem 

um acervo considerável de dados e estudos sobre a matéria do horário de trabalho.  

No seu sítio na Internet, é possível consultar dados sobre a média de horas semanais 

de trabalho no conjunto de países que integram esta organização (atualizados ao ano 

de 2020). Noutra página do mesmo sítio podem comparar-se os dados entre os países 

que se pretenda selecionar (tendo por referência horas de trabalho efetivo realizadas 

em cada país, não as durações legalmente fixadas). 

 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR  

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), não se apurou, na atual 

Legislatura, a existência de nenhuma iniciativa legislativa ou petição sobre a matéria 

objeto do presente projeto de lei.  

 

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

Com escopo idêntico à iniciativa legislativa em apreço, na Legislatura anterior, foram 

apresentados os seguintes projetos de lei: 

- Projeto de Lei n.º 5/XIV/1.ª (PCP) — Reduz para 35 horas o limite máximo do horário 

semanal de trabalho para todos os trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 

de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho); 

- Projeto de Lei n.º 76/XIV/1.ª (BE) — Consagra as 35 horas como período normal de 

trabalho no setor privado (16.ª alteração ao Código do Trabalho); 

- Projeto de Lei n.º 939/XIV/3.ª (PCP) — Reduz para 35 horas o limite máximo do horário 

semanal de trabalho para todos os trabalhadores (17.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 

de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho); 

- Projeto de Lei n.º 957/XIV/3.ª (BE) — Consagra as 35 horas como período normal de 

trabalho no setor privado (21.ª alteração ao Código do Trabalho); 

http://www.oecd.org/
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-annual-hours-actually-worked_data-00303-en?parent=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Flfs-data-en
https://www.oecd-ilibrary.org/employment/data/hours-worked/average-annual-hours-actually-worked_data-00303-en?parent=http%3A%2F%2Finstance.metastore.ingenta.com%2Fcontent%2Fcollection%2Flfs-data-en
https://data.oecd.org/emp/hours-worked.htm
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43949
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44082
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121113
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121145
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- Projeto de Lei n.º 972/XIV/3.ª (NiCR) — Altera o Código do Trabalho, estabelecendo 

as 35 horas semanais como limite máximo do período normal de trabalho; 

 

Também na Legislatura anterior, foi apreciada a Petição n.º 170/XIV/2.ª — 35 horas de 

trabalho para todos, subscrita por Tiago Manuel Castro Santos e outros, num total de 

16 assinaturas.   

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS  

 

Foi promovida a apreciação pública da iniciativa legislativa vertente, através da sua 

publicação na Separata n.º 6/XV, DAR, de 4 de maio de 2022, nos termos dos artigos 

472.º e 473.º do CT, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, e do artigo 134.º 

do Regimento, pelo período de 30 dias, designadamente de 4 de maio a 3 de junho de 

2022. 

 

Os contributos recebidos podem ser consultados na página das iniciativas em 

apreciação pública desta Comissão. 
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AMADO, João Leal - Emergência, calamidade e despedimentos : o empoderamento da 

ACT. Revista do Ministério Público. ISSN 0870-6107. Ano 41 (jun. 2020), p. 353-378. 

Cota: RP-179. 

Resumo: O presente artigo centra-se na medida de índole jurídico-laboral adotada pelo 

Governo após a declaração do estado de emergência por parte do Presidente da 

República. Esta medida «reforça os poderes da Autoridade para as Condições de 

Trabalho (ACT) em matéria de despedimento, mais propriamente a faculdade de o 

inspetor de trabalho, verificando a existência de indícios de um despedimento ilícito, 

lavrar um auto e notificar o empregador (…)», suspendendo o despedimento ou o cessar 

do contrato de trabalho em causa. 

MARTINS, José Joaquim Fernandes Oliveira - Contraordenações laborais e da 

segurança social : inserção no direito penal laboral, questões gerais e tramitação. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121161
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13538
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/sep/15/01/006/2022-05-04?org=PLC
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XVLeg/10CTSSI/Paginas/iniciativasdiscussaopublica.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XVLeg/10CTSSI/Paginas/iniciativasdiscussaopublica.aspx
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Prontuário de Direito do Trabalho. ISSN 0873-4895. Nº 1 (1º sem. 2021), p. 117-180. 

Cota: RP-214. 

Resumo: O autor aborda a questão das contraordenações laborais e de segurança 

social partindo da sua inserção no Direito Penal Laboral e procurando abordar também 

«alguns dos crimes laborais ou ligados às relações laborais existentes no Código Penal 

e no Código do Trabalho e fazendo a distinção entre contraordenações laborais da 

Segurança Social, analisar questões gerais (em especial, vexatas) relativas às 

contraordenações laborais e à sua tramitação administrativa e judicial». O capítulo 6 – 

Tramitação – analisa o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de 

segurança social (p. 155-179). 

 

 


