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I. A INICIATIVA  

 

Os proponentes começam por relembrar as alterações introduzidas no regime do 

trabalho suplementar. Nessa linha, apresentam dados sobre o número de trabalhadores 

que operam nessa modalidade laboral e, bem assim, das horas de trabalho suplementar 

anuais e do número de novos postos de trabalho a que essas horas poderiam dar lugar, 

de acordo com os cálculos aduzidos, que no seu entender fundamentam a recuperação 

do modelo que vigorou até 2012. 

 

Desta forma, realçando que as mudanças introduzidas pela Lei n.º 93/2019, de 4 de 

setembro, não contrariaram essa tendência, nem tão pouco a mais recente Agenda para 

o Trabalho Digno, esclarecem que esta iniciativa pretende «repor o direito ao descanso 

compensatório por trabalho suplementar, remunerar com justiça o trabalho 

extraordinário e desincentivar o abuso das horas extras e do prolongamento de horários, 

expurgando o Código de Trabalho das medidas impostas durante o período da 

intervenção da troika e do governo das direitas relativas a estas matérias». 

 

Para o efeito, estruturam o projeto de lei em três artigos preambulares: artigo 1.º - objeto; 

artigo 2.º - alterações gizadas para o Código do Trabalho; artigo 3.º - entrada em vigor. 

Em traços gerais, propugna-se a reposição da redação originária dos artigos 229.º 

(Descanso compensatório de trabalho suplementar), 230.º (Regimes especiais de 

trabalho suplementar) e 268.º (Pagamento de trabalho suplementar) do Código, anterior 

às alterações promovidas pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho e pela citada Lei n.º 

93/2019, de 4 de setembro (que revogou o n.º 3 do artigo 268.º).  

 

II. APRECIAÇÃO DOS REQUISITOS CONSTITUCIONAIS, REGIMENTAIS E 

FORMAIS  

 

▪ Conformidade com os requisitos constitucionais e regimentais 

 

A iniciativa em apreciação é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda 

(BE), ao abrigo e nos termos do n.º 1 do artigo 167.º da Constituição1 e do n.º 1 do artigo 

 
1 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://dre.pt/application/conteudo/124417106
https://dre.pt/application/conteudo/124417106
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56359871
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56360077
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-124448632
https://dre.pt/application/conteudo/178501
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
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119.º do Regimento da Assembleia da República2 (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 na alínea 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 na alínea f) do artigo 8.º do Regimento. 

 

A iniciativa 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 esta parece não infringir a Constituição ou os 

princípios nela consignados e define concretamente o sentido das modificações a 

introduzir na ordem legislativa.  

 

O projeto de lei em apreciação deu entrada a 17 de junho de 2022, tendo sido junta a 

ficha de avaliação prévia de impacto de género. A 21 de junho foi admitido e baixou na 

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

despacho do Presidente da Assembleia da República, sendo anunciado na sessão 

plenária do dia 22 do mesmo mês. A discussão da iniciativa encontra-se agendada para 

a sessão plenária do dia 7 de julho.  

 

Por se tratar de legislação de trabalho, o projeto de lei foi colocado em apreciação 

pública nos termos da alínea d) do n.º 5 do artigo 54.º e da alínea a) do n.º 2 do artigo 

56.º da Constituição e do artigo 134.º do Regimento, entre os dias 25 de junho e 25 de 

julho de 2022. 

 

▪ Verificação do cumprimento da lei formulário 

 
2 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c63793959566b786c5a79394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c325953396b4e544e6a4d7a4535595330775a5455794c5451314d6a63744f4459305a6930345a4756684d6d557759324668596a41756347526d&fich=d53c319a-0e52-4527-864f-8dea2e0caab0.pdf&Inline=true
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A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, conhecida como lei formulário3 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 - «Repõe o valor do trabalho suplementar e o 

descanso compensatório» - traduz o seu objeto, mostrando-se conforme ao disposto no 

n.º 2 do artigo 7.º da lei formulário. Em caso de aprovação, o título poderá ser objeto de 

aperfeiçoamento formal, em sede de apreciação na especialidade ou em redação final, 

aditando-se a referência ao diploma alterado pela iniciativa, nomeadamente a Lei n.º 

7/2009 de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho.   

 

A iniciativa ao indicar, no seu artigo 2.º, o elenco de alterações anteriores ao Código do 

Trabalho, cumpre o disposto no n.º 1 do artigo 6.º da lei formulário, que estabelece o 

dever de indicar, nos diplomas legais que alterem outros, o número de ordem da 

alteração introduzida e a identificação dos diplomas que procederam a alterações 

anteriores. 

 

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, pelo que se sugere que se retire a 

referência ao elenco de alterações do Código do Trabalho, constante do seu artigo 2.º. 

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 artigo 3.º deste projeto de lei estabelece que a 

sua entrada em vigor ocorrerá «no prazo de 30 dias após a sua publicação», mostrando-

se assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, segundo o qual 

 
3 Hiperligação para o sítio da Internet da Assembleia da República. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/PublicacaoIdentificacaoFormulariosDiplomas_Simples.pdf


 
 
 

 

Projeto de Lei n.º 167/XV/1.ª (BE)  

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

 

 

5 

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 da República Portuguesa (Constituição)4 consagra, no n.º 1 do artigo 

58.º, o direito universal ao trabalho. Mais se refere no n.º 2 da norma que, para assegurar 

o direito ao trabalho, incumbe ao Estado, entre outros, promover a «execução de 

políticas de pleno emprego.» Por seu lado, estabelece-se na alínea a) do n.º 1 do artigo 

59.º que todos os trabalhadores têm direito «à retribuição do trabalho, segundo a 

quantidade, natureza e qualidade, observando-se o princípio de que para trabalho igual 

salário igual, de forma a garantir uma existência condigna», acrescentando-se na alínea 

d) da mesma norma o direito «ao repouso e aos lazeres, a um limite máximo da jornada 

de trabalho, ao descanso semanal e a férias periódicas pagas».  

 

De acordo com Jorge Miranda e Rui Medeiros, o destinatário primeiro do artigo 58.º é o 

Estado, sendo que as incumbências elencadas no n.º 2 da norma têm em vista 

«sobretudo, a criação de condições pelos poderes públicos para que o direito de 

escolher livremente a profissão ou género de trabalho se torne plenamente efetivo para 

todos. Assim, e antes de mais, cabe ao Estado promover a execução de políticas de 

pleno emprego. Importa, no entanto, não obliterar que, num Estado democrático, a 

escolha das políticas de pleno emprego não pode ser fixada autoritária e unilateralmente 

pela Constituição, cabendo por isso ao legislador, legitimado democraticamente, uma 

amplíssima liberdade de conformação neste domínio»5.  

 

A este respeito, importa destacar o Acórdão do Tribunal Constitucional n.º 635/99, de 

23 de novembro de 1999, referente ao processo n.º 1111/986, no qual se entendeu que 

«a Constituição estabelece e aqui como direito análogo aos direitos, liberdades e 

 
4 Texto consolidado retirado do portal do Parlamento. Consultas efetuadas a 28/06/2022. 
5 MIRANDA, Jorge ; MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada. Vol. I. 2.ª ed. 
revista. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2017. 825 p. 
6 Texto completo disponível no portal oficial do Tribunal Constitucional. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art58
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art58
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art59
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art59
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990635.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/19990635.html
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garantias (cf. Vieira de Andrade, ob.cit., pág.211/212), o direito ao repouso e a um limite 

máximo da jornada de trabalho, o que envolve, pelo menos, a garantia de que o trabalho 

prestado, por ordem e no interesse do empregador para além desse máximo não possa 

deixar de ser remunerado e com alguma majoração relativamente ao trabalho normal 

(alínea d) do n.º1 do artigo 59.º conjugada com a alínea a) do mesmo preceito 

constitucional). (…) De facto, não é aceitável num Estado de Direito assente sobre o 

conceito da dignidade da pessoa humana a manutenção de uma norma que permita a 

realização de trabalho, mesmo suplementar, sem que o trabalhador veja remunerado o 

seu esforço, tanto mais que tal actividade foi desenvolvida no âmbito de uma relação de 

trabalho por conta de outrem.» A respeito deste acórdão, referem Jorge Miranda e Rui 

Medeiros que, muito embora este entendimento não suscite reparos enquanto corolário 

da proibição do trabalho gratuito, «estando em causa uma restrição ou limitação do 

direito ao repouso e a um limite máximo da jornada de trabalho, a questão que 

verdadeiramente se coloca é a de saber, ponderando os interesses em jogo, se a 

medida em causa é ou não constitucionalmente justificada. O elemento retribuição não 

é irrelevante nessa ponderação. Mas, justificada a necessidade da restrição ou 

limitação, é duvidoso que a Constituição imponha – e a perspetiva da abordagem não 

é, evidentemente, legal – uma via específica de remuneração remuneratória que inclua, 

necessariamente, na esteira do mencionado aresto, não apenas a remuneração 

proporcional do trabalho a mais prestado, mas também a adoção de alguma majoração 

relativamente ao trabalho normal.7» 

 

O Código do Trabalho8 (CT), publicado em anexo à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, 

na versão atualmente em vigor, prevê, na Secção II do Capítulo II do Título II, a 

«Duração e organização do tempo de trabalho».  

 

Nos termos do n.º 1 do artigo 197.º do diploma, deve entender-se por tempo de trabalho 

«qualquer período durante o qual o trabalhador exerce a atividade ou permanece 

adstrito à realização da prestação», estando igualmente abrangidos pelo termo as 

interrupções elencadas no n.º 2 da norma, nas quais se incluem, nomeadamente, a 

 
7 MIRANDA, Jorge ; MEDEIROS, Rui – Constituição Portuguesa Anotada. Vol. I. 2.ª ed. 
revista. Lisboa: Universidade Católica Portuguesa, 2017. 838 p. 
8 Texto consolidado retirado do sítio da Internet do Diário da República Eletrónico. Todas as 
referências legislativas são feitas para este portal oficial, salvo indicação em contrário. Consultas 
efetuadas a 28/06/2022. 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46742075
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46742275
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interrupção de trabalho por motivos técnicos [alínea c)] ou o intervalo para refeição, 

sempre que o trabalhador se vir obrigado a permanecer no espaço de trabalho ou 

próximo dele [alínea d)]. 

 

O CT define como período normal de trabalho o tempo de trabalho que o trabalhador se 

obriga a prestar (artigo 198.º), e por período de descanso o que não seja tempo de 

trabalho (artigo 199.º), sendo que, no n.º 1 do seu artigo 203.º, estabelece como limite 

máximo do período normal de trabalho as oito horas por dia ou 40 horas por semana, 

com as especificidades contidas nos números seguintes da norma. 

 

O horário de trabalho é o período durante o qual o trabalhador presta serviço à entidade 

patronal ou, conforme se prevê no n.º 1 do artigo 200.º, «a determinação das horas de 

início e termo do período normal de trabalho diário e do intervalo de descanso, bem 

como do descanso semanal.». 

 

De acordo com o n.º 1 do artigo 226.º, é trabalho suplementar aquele que seja prestado 

fora do horário de trabalho, com as exceções que os números seguintes da norma 

preveem.  

 

O n.º 3 do artigo 229.º estabelece o regime do descanso compensatório de trabalho 

suplementar, determinando que «o trabalhador que presta trabalho suplementar 

impeditivo do gozo do descanso diário tem direito a descanso compensatório 

remunerado equivalente às horas de descanso em falta, a gozar num dos três dias úteis 

seguintes.» Por seu lado, nos termos do n.º 4 da mesma norma, «o trabalhador que 

presta trabalho em dia de descanso semanal obrigatório tem direito a um dia de 

descanso compensatório remunerado, a gozar num dos três dias úteis seguintes.». 

 

Esta norma, aquando da sua aprovação9 , previa, no n.º 1, que o trabalhador que 

prestasse trabalho suplementar em dia útil, em dia de descanso semanal complementar 

ou em feriado, tivesse direito a descanso compensatório remunerado, correspondente 

a 25% das horas de trabalho suplementar realizadas. Previa ainda, nos termos do n.º 2, 

que o descanso compensatório acima referido, vencia-se quando perfizesse um número 

de horas igual ao período normal de trabalho diário, devendo ser gozado nos 90 dias 

 
9 Conforme versão originária do CT, aprovada pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro.  

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46742375
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46742475
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46742975
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-175393760
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56359859
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56359871
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/7-2009-602073
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seguintes. Por fim, previa ainda a norma, no n.º 6, que o suprarreferido poderia ser 

afastado por instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que estabelecesse a 

compensação de trabalho suplementar mediante redução equivalente do tempo de 

trabalho, pagamento em dinheiro ou ambas as modalidades.  

 

Ora, os n.ºs 1, 2 e 6 do artigo 229.º foram revogados pela Lei n.º 23/2012, de 25 de 

junho. De facto, esta Lei veio proceder a uma revisão profunda do CT, com o intuito de: 

a) melhorar a legislação laboral, quer através da sua atualização e sistematização, quer 

mediante a agilização de procedimentos; b) promover a flexibilidade interna das 

empresas; e, c) promover a contratação coletiva. Neste âmbito, a organização do tempo 

de trabalho foi uma das quatro matérias fundamentais objeto de revisão, com a adoção 

de um conjunto de medidas em diversas áreas «com destaque para as matérias 

relativas à flexibilidade do tempo de trabalho, à retribuição do trabalho suplementar, às 

férias, feriados e faltas e à redução ou suspensão da laboração por motivos de crise 

empresarial»10 . A Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, foi aprovada na sequência da 

celebração, a 18 de janeiro de 2012, do Compromisso para o Crescimento, 

Competitividade e Emprego, entre o Governo e a maioria dos parceiros sociais com 

assento na Comissão Permanente de Concertação Social11, o qual incluía um capítulo 

específico dedicado à «legislação laboral, subsídio de desemprego e relações de 

trabalho», onde se encontravam previstas diversas medidas destinadas a prosseguir o 

movimento de «reformas na área laboral». 

 

Para além do artigo 229.º, a Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, introduziu igualmente 

alterações noutras normas do CT, nomeadamente, nos artigos 230.º e 268.º. 

 

Efetivamente, o artigo 230.º prevê os regimes especiais de trabalho suplementar, 

determinando que «a prestação de trabalho suplementar, em dia de descanso semanal 

obrigatório, que não exceda duas horas por motivo de falta imprevista de trabalhador 

que devia ocupar o posto de trabalho no turno seguinte confere direito a descanso 

compensatório» (n.º 1). A norma remete ainda para legislação específica, conforme n.º 

3, a regulação dos limites de duração e do descanso compensatório de trabalho 

suplementar prestado para assegurar os turnos de serviço de farmácias de venda ao 

 
10 Conforme Exposição de Motivos da Proposta de Lei 46/XII/1, que originou a revisão do regime 
laboral aqui em causa. Disponível no portal do Parlamento. Consulta efetuada a 27/06/2022. 
11 Texto disponível no portal do Sindicato dos Meios Audiovisuais (SMAV). 

https://dre.pt/dre/detalhe/lei/23-2012-178501
https://dre.pt/dre/detalhe/lei/23-2012-178501
http://www.smav.pt/documentos/ugt/170112acordocce.pdf
http://www.smav.pt/documentos/ugt/170112acordocce.pdf
http://www.smav.pt/documentos/ugt/170112acordocce.pdf
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-56360077
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-124448632
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36764
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público. Os n.ºs 2 e 3 da norma foram revogados pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho. 

Assim, no n.º 2 previa-se que «o descanso compensatório de trabalho suplementar 

prestado em dia útil ou feriado, com exceção do referido no n.º 3 do artigo anterior, pode 

ser substituído por prestação de trabalho remunerada com acréscimo não inferior a 

100%, mediante acordo entre empregador e trabalhador», e, por seu lado, estabelecia 

o n.º 3 que, «em microempresa ou pequena empresa, por motivo atendível relacionado 

com a organização do trabalho, o descanso compensatório a que se refere o n.º 1 do 

artigo anterior, com ressalva do disposto no n.º 3 do mesmo artigo, pode ser substituído 

por prestação de trabalho remunerada com um acréscimo não inferior a 100%».  

 

Por fim, o artigo 268.º do CT estabelece o regime de pagamento do trabalho 

suplementar, impondo que o trabalho suplementar é pago pelo valor da retribuição 

horária, com um acréscimo de «25% pela primeira hora ou fração desta e 37,5% por 

hora ou fração subsequente, em dia útil» [alínea a)], e de «50% por cada hora ou fração, 

em dia de descanso semanal, obrigatório ou complementar, ou em feriado» [alínea b)]. 

Determina o n.º 2 da norma que «é exigível o pagamento de trabalho suplementar cuja 

prestação tenha sido prévia e expressamente determinada, ou realizada de modo a não 

ser previsível a oposição do empregador». Na sua versão originária, previamente às 

alterações introduzidas pela Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, o acréscimo devido em dia 

útil era de 50% pela primeira hora ou fração desta e 75% por hora ou fração 

subsequente, e, o acréscimo em dia de descanso semanal, obrigatório ou 

complementar, ou em feriado, era de 100% por cada hora ou fração. Aquela Lei revogou, 

ainda, o n.º 3 da norma, nos termos da qual era exigível o pagamento de trabalho 

suplementar cuja prestação tivesse sido prévia e expressamente determinada, ou 

realizada de modo a não ser previsível a oposição do empregador. 

 

O Tribunal Constitucional pronunciou-se, no acórdão n.º 602/2013, de 20 de setembro 

de 2013, relativo ao Processo n.º 531/12, pela não declaração de inconstitucionalidade 

com força obrigatória geral do artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2012, na parte em que 

procedeu à revogação dos números 1, 2 e 6 do artigo 229.º, dos números 1 e 3 do artigo 

268.º e do n.º 2 do artigo 269.º do Código do Trabalho. De facto, pode ler-se no referido 

acórdão: «os requerentes alegam que as alterações legislativas questionadas diminuem 

o salário e o valor do trabalho, o que poderia ter implícita uma eventual alegação da 

violação do direito à retribuição do trabalho, segundo a quantidade, natureza e qualidade 

http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130602.html
http://www.tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/20130602.html
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(cfr. a alínea a) do n.º 1 do artigo 59.º da Constituição). Contudo, a redução, para 

metade, dos acréscimos remuneratórios devidos pela prestação de trabalho 

suplementar não é, só por si, suscetível de atentar contra aquele direito, uma vez que, 

apesar da forte redução, se mantém um tratamento diferenciado (mais favorável do 

ponto de vista remuneratório) do trabalho prestado a título suplementar. E a definição 

dessa diferenciação remuneratória é matéria que a Constituição não pode deixar de 

atribuir ao legislador ordinário. Os requerentes suscitam, ainda, o confronto entre a 

norma do artigo 9.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2012, na parte em que revogou os n.ºs 1, 2 e 6 

do artigo 229.º do Código do Trabalho, suprimindo desse modo o descanso 

compensatório por trabalho prestado em dia útil, em dia de descanso semanal 

complementar e em dia feriado, com os direitos do trabalhador ao repouso, à conciliação 

da atividade profissional com a vida familiar e à proteção da família. Mas, também neste 

particular falecem razões que possam sustentar um juízo de inconstitucionalidade sobre 

aquela norma revogatória. Por um lado, mantém-se o descanso compensatório 

remunerado naquelas situações que mais diretamente põem em causa o direito ao 

repouso (casos em que o trabalhador presta trabalho suplementar impeditivo do gozo 

do descanso diário e quando presta trabalho suplementar em dia de descanso semanal 

obrigatório). Por outro lado, a eliminação, nas demais situações, do descanso 

compensatório não pode ser encarada isoladamente, sem atentar nos demais 

elementos do regime do trabalho suplementar. Não pode, por isso, considerar-se que a 

revogação dos n.ºs 1, 2 e 6 do artigo 229.º do Código do Trabalho, operada pelo artigo 

9.º, n.º 2, da Lei n.º 23/2012, de 25 de junho, constitua uma restrição constitucionalmente 

intolerável dos direitos do trabalhador ao repouso e à conciliação da atividade 

profissional com a vida familiar.12». 

 

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. 

  

 
12 Texto completo disponível no portal oficial do Tribunal Constitucional. 

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
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Esta matéria é desenvolvida no Título X do TFUE, no qual se determina que a União 

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

respeito às condições de trabalho [alínea b) do n.º 1 artigo do 153.º 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 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 contexto, o Pilar Europeu dos Direitos Sociais, nos seus princípios 5 e 6, estipula 

que as relações de trabalho que conduzam a condições de trabalho precárias devem 

ser evitadas e que os trabalhadores têm direito a um salário justo que lhes garanta um 

nível de vida decente. 

 

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 trabalho 13 

estabeleceu prescrições mínimas de saúde e segurança em matéria de organização do 

tempo de trabalho para os trabalhadores de todos os Estados-Membros, abrangendo 

os períodos mínimos de descanso diário e semanal, as férias anuais e a duração 

máxima do trabalho semanal devidos pelos trabalhadores. Especificamente, esta 

Diretiva estipulou que deve ser concedido aos trabalhadores: 

• um período mínimo de descanso diário de 11 horas consecutivas por cada 

período de 24 horas; 

• um período de pausa no caso de o período de trabalho diário ser superior a seis 

horas; 

• um período de descanso ininterrupto de 24 horas, às quais se adicionam as 11 

horas de descanso diário, por cada período de sete dias; 

• uma duração máxima de trabalho de 48 horas em média por semana, incluindo 

as horas extraordinárias, em cada período de sete dias. 

 

 
13 Portugal já transpôs esta Diretiva para o ordenamento jurídico nacional. 

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://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
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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Nesta contexto, pode-se destacar ainda que a Diretiva (UE) 2019/115214, relativa a 

condições de trabalho transparentes e previsíveis na União Europeia, visou melhorar as 

condições de trabalho ao promover um emprego mais transparente e previsível, 

garantindo simultaneamente a adaptabilidade do mercado de trabalho e estipulando que 

a informação sobre a remuneração deverá incluir todos os elementos que a compõem, 

indicados separadamente, incluindo, se for o caso, o pagamento de horas 

extraordinárias, prémios e outros direitos, direta ou indiretamente recebidos pelo 

trabalhador em razão do seu trabalho, acrescentando ainda que o facto de os elementos 

de remuneração devidos por força de lei ou convenção coletiva não terem sido incluídos 

nessa informação não constitui motivo para os mesmos não serem facultados aos 

trabalhadores.15 

 

▪ Âmbito internacional 

Países analisados 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha e França 

 

ESPANHA 

 

Segundo o disposto no artigo 34º16 do Real Decreto Legislativo n.º 2/2015, de 23 de 

outubro, que republica o texto consolidado do Estatuto dos Trabalhadores, a duração 

máxima da jornada de trabalho normal é de 9 horas por dia e 40 horas por semana, em 

média ao longo de um período de referência de doze meses, com um período de 

descanso semanal mínimo de dia e meio para os maiores de 18 anos – o domingo e a 

tarde de sábado, ou em alternativa a manhã de segunda-feira – e de dois dias para os 

menores de 18 anos. Através da contratação coletiva ou acordo de empresa, é possível 

uma distribuição irregular de 10% da jornada de trabalho ao longo do ano, mas que 

deverá respeitar os períodos mínimos de descanso diário e semanal, com a 

 
14  Esta diretiva derivou da COM (2017) 797, tendo sido escrutinada pela Assembleia da 
República. 
15  Os Estados-Membros têm até agosto de 2022 para transpor esta Diretiva para o seu 
ordenamento jurídico. Portugal ainda não procedeu à transposição. 
16  Diplomas consolidados retirado do portal oficial boe.es. Todas as ligações eletrónicas a 
referências legislativas referentes a Espanha são feitas para o referido portal, salvo referência 
em contrário. Consultas efetuadas a 28/06/2022. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1152&from=EN
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20220323&tn=1#a34
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430
https://www.mites.gob.es/es/guia/texto/guia_6/contenidos/guia_6_14_1.htm
https://secure.ipex.eu/IPEXL-WEB/dossier/document.do?code=COM&year=2017&number=797&appLng=PT
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=32816
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=32816
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/NIM/?uri=CELEX:32019L1152
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obrigatoriedade de pré-aviso de 5 dias. O n.º 3 desse artigo impõe também um mínimo 

de 12h entre o final de um dia de trabalho e o início do seguinte. 

 

Reguladas no art.º 35º, o limite máximo de horas extraordinárias é de 80 horas por ano. 

Os acordos coletivos ou contratos individuais devem determinar se as horas extras 

serão pagas ou compensadas com folgas, em nenhum caso em valor inferior à jornada 

normal de trabalho. Na ausência de tal acordo, as horas extraordinárias serão 

compensadas com tempo de descanso equivalente dentro dos quatro meses seguintes 

ao trabalho extraordinário, deixando de contar para o limite de 80 horas anuais, assim 

como as realizadas para prevenir ou reparar sinistros e outros danos extraordinários e 

urgentes – segundo os n.ºs 2 e 3 desse artigo. Esta parece aliás ser a preferência do 

legislador relativamente ao trabalho extraordinário, compensar com tempo de descanso 

retirado do horário normal de trabalho, permitindo diminuir a sobrecarga de tempo de 

trabalho sobre o trabalhador, que assim recupera tempo de descanso. No entanto, o 

procedimento de compensação é determinado pelo Acordo Coletivo ou contratos 

individuais. Para os trabalhadores a tempo parcial, as horas extraordinárias são pagas 

à razão de 15% das horas normais especificadas no contrato de trabalho. Os acordos 

coletivos podem autorizar um limite superior, até um máximo de 60% das horas normais. 

Em qualquer caso, o total de horas trabalhadas não pode exceder a duração normal do 

horário de trabalho do trabalhador a tempo inteiro, devendo ser respeitadas as regras 

relativas aos períodos de descanso. Segundo o n.º 4 desse artigo, as horas extras são 

voluntárias, exceto quando incluídas no contrato coletivo ou individual de trabalho, e o 

n.º 5 impõe o registo diário da jornada de trabalho de cada trabalhador, sendo 

contabilizada e discriminada no recibo correspondente que é entregue ao trabalhador. 

 

Se o domingo ou o trabalho em feriados forem considerados na definição de horas 

extras, os empregados têm direito ao seu pagamento, que não pode ser inferior ao valor 

da hora normal de trabalho, ou compensação em horas livres. Se não houver acordo a 

este respeito, as horas extraordinárias serão compensadas com períodos de descanso 

equivalentes nos quatro meses seguintes ao trabalho extraordinário. O procedimento de 

compensação é, mais uma vez, definido por acordo coletivo ou contrato individual. O 

artigo 47.º do Real Decreto n.º 2001/1983, de 28 de julho, que aprova o “regulamento 

da jornada de trabalho, dias especiais e pausas” – diploma revogado exceto no disposto 

nos artigos 45 a 47º -, estabelece claramente que, se um trabalhador trabalhar em 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-11430&p=20220323&tn=1#a35
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-20906&p=19950926&tn=1#art47
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1983-20906&p=19950926&tn=1
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período de férias ou de férias, deve beneficiar de férias compensatórias ou ser 

remunerado à taxa de 175% da taxa normal. "Quando, excepcionalmente, por motivos 

técnicos ou de organização, os trabalhadores não puderem gozar do feriado ou do dia 

de descanso semanal, a empresa fica obrigada a pagar aos trabalhadores, para além 

da retribuição semanal, pelo menos 175% da retribuição normal por horas trabalhadas 

em dia de descanso semanal ou feriado, a menos que seja concedido descanso 

compensatório". 

 

FRANÇA 

Em França, a legislação laboral encontra-se reunida no Código de Trabalho17, definindo 

o Título II do Livro I da Terceira Partição da Parte Legislativa o respeitante à duração do 

trabalho e gestão dos horários. Assim, o horário máximo normal de trabalho, salvo 

negociação coletiva, é de 35 horas semanais e 10 horas diárias, extensível a um limite 

de 12 horas nos casos de atividade acrescida ou por motivos de organização da 

empresa. Mesmo com esses acordos coletivos, existem dois limites semanais de 

trabalho efetivo, o de 48 horas numa mesma semana e o de uma média de 44 horas 

semanais no cômputo de 12 semanas consecutivas. Com a autorização da Inspeção do 

Trabalho, em circunstâncias excepionais, pode ser estendido a um limite máximo de 60 

horas numa semana. 

 

O Título III define os tempos de repouso e os dias de feriados, sendo que o trabalhador 

tem direito a um mínimo de 11 horas consecutivas de repouso diário, que pode ser 

reduzido através de negociação coletiva, e a um máximo de 6 dias de trabalho semanal, 

com o Domingo a ser o dia de descanso por defeito. 

 

Assim, a gestão dos horários e contabilização das horas extraordinárias dependem das 

condições definidas consoante o acordo tiver sido concluído depois ou antes de 21 de 

agosto de 2008, segundo os artigos L-3121-41 a 47. No primeiro caso, este fixava a 

duração do tempo de trabalho semanal, sendo que poderia ser de mais de 35 horas 

numas semanas e de menos de 35 horas noutras semanas, sendo as condições das 

horas extraordinárias fixadas no acordo, com uma remuneração mensal calculada 

independentemente do horário real. No segundo caso, os acordos preveem trabalho por 

 
17  Diplomas consolidados retirado do portal oficial legifrance.gouv.fr. Todas as ligações 
eletrónicas a referências legislativas referentes a França são feitas para o referido portal, salvo 
referência em contrário. Consultas efetuadas a 29/06/2022. 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/texte_lc/LEGITEXT000006072050/2022-06-29/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160754/#LEGISCTA000006160754
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1911
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006160755/#LEGISCTA000006160755
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F75
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006195768/#LEGISCTA000033020321
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ciclos (com média semanal de 35 horas e tudo o que excede são horas extraordinárias), 

modulação dos tempos de trabalho (distribuindo as 1607 horas anuais de limite 

consoante os períodos de maior ou menor atividade laboral) e jornadas de redução dos 

tempos de trabalho (atribuição de dias e meios-dias de folga). Segundo os artigos 

L3121-27 a 40, não estando previsto um contingente anual de horas extraordinárias num 

dos 3 instrumentos de negociação coletiva (convenção coletiva, acordo coletivo de 

empresa e acordo sectorial estendido), este será de 220 horas extraordinárias por ano, 

excluindo as realizadas por trabalhos urgentes (organização de medidas de salvamento, 

prevenção, acidentes iminentes) ou compensadas com tempo de descanso, sendo 

contabilizadas por semana civil. A taxa de remuneração destas horas extraordinárias 

depende do acordo coletivo, sendo no mínimo 10%, aplicando-se esta remuneração 

majorada quer ao pagamento remuneratório quer em tempo de descanso. Sem acordo 

coletivo, nas primeiras 8 horas suplementares semanais a majoração será de 25%, e 

50% nas seguintes. Uma contrapartida em tempo de repouso relativa às horas 

extraordinárias que excedam o contingente previsto no acordo é fixada numa majoração 

de 50%, extensível a 100% nas empresas com mais de 20 trabalhadores. Na ausência 

de disposições convencionais, o trabalhador pode gozar, à sua conveniência, de um ou 

meio-dia de repouso, quando a contrapartida obrigatória atingir as 7 horas acumuladas. 

 

V. ENQUADRAMENTO PARLAMENTAR 

 

▪ Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), apurou-se que se encontra 

pendente sobre esta matéria o Projeto de Lei n.º 2/XV/1.ª (PCP) - «Repõe os valores de 

pagamento do trabalho suplementar, para todos os trabalhadores (19.ª alteração à Lei 

n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho e 11.ª alteração à Lei 

n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)», 

cuja discussão na generalidade foi igualmente arrastada para a sessão plenária de 7 de 

julho, em conjunto com outras iniciativas, entre as quais a Proposta de Lei n.º 15/XV/1.ª 

(GOV) - «Procede à alteração de legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho 

digno».   

  

▪ Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189631/#LEGISCTA000033020381
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006072050/LEGISCTA000006189631/#LEGISCTA000033020381
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F2391
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121579
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121579
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A remuneração do trabalho suplementar e do correspondente descanso compensatório 

originou a apresentação de diversas iniciativas ao longo dos últimos anos, entre as quais 

destacamos as que se seguem, todas da derradeira Legislatura: 

 

- Projeto de Lei n.º 44/XIV/1.ª (PCP) - «Repõe os valores de pagamento do trabalho 

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

fevereiro, que aprova o Código do Trabalho e da 11.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 

de junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)», rejeitado na 

especialidade a 24 de novembro de 2021; 

- Projeto de Lei n.º 49/XIV/1.ª (BE) - «Repõe o valor do trabalho suplementar e o 

descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo 

para a criação de emprego, procedendo à décima sexta alteração ao Código do 

Trabalho aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro», que acabaria por caducar a 

28 de março de 2022, com o final da Legislatura; 

- Projeto de Lei n.º 566/XIV/2.ª (PCP) - «Regula a prestação de trabalho suplementar 

na Polícia de Segurança Pública (2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de 

outubro)», que tal como o anterior acabaria por caducar a 28 de março de 2022, com o 

final da Legislatura; 

- Projeto de Lei n.º 955/XIV/3.ª (BE) - «Repõe o valor do trabalho suplementar e o 

descanso compensatório, aprofundando a recuperação de rendimentos e contribuindo 

para a criação de emprego, procedendo no setor público e privado», também rejeitado 

na especialidade a 24 de novembro de 2021. 

 

Em sentido contrário, não se descortinou nas Legislaturas mais recentes nenhuma 

petição que contendesse com as matérias em discussão. 

 

VI. CONSULTAS E CONTRIBUTOS 

 

Foi promovida a apreciação pública desta iniciativa legislativa, com a sua publicação na 

Separata n.º 16/XV, DAR, de 25 de junho de 2022, nos termos dos artigos 472.º e 473.º 

do Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, do artigo 16.º 

da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44017
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44025
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45389
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121143
https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/sep/15/01/016/2022-06-25?org=PLC
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de 20 de junho, e do artigo 134.º do Regimento da Assembleia da República, pelo 

período de 30 dias.  

 

Os contributos recebidos podem ser consultados na página das iniciativas em 

apreciação pública desta Comissão. 

 

VII. ENQUADRAMENTO BIBLIOGRÁFICO  

 

ALMEIDA, João Ramos de [et al.] – Horas extraordinárias : por que está a lei a incentivar 

o trabalho suplementar?. In Cadernos do Observatório. [Em linha]. N.º 13 (maio 2019). 

[Consult. 22 jun. 2022]. Disponível em WWW: <URL: 

https://catalogobib.parlamento.pt:82/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=135310&img=

22571> 

Resumo: «Desde que o trabalho suplementar foi objeto da legislação laboral, a intenção 

política foi a de desincentivar o seu uso. Fosse no início para salvaguarda de certas 

camadas populacionais (como as mulheres e crianças), fosse mais tarde para impedir 

um maior desemprego. Este escopo legal foi, contudo, alterado de diversas formas e 

em momentos distintos. Foi o caso, em primeiro lugar, quando em 1976 a lei estipulou 

uma fórmula de cálculo do valor da retribuição horária de trabalho - tida como referência 

do trabalho suplementar - que reduziu em 27,3% o preço pago ao trabalhador face ao 

custo efetivo da hora. Esse significativo embaratecimento apenas não resultou num 

claro incentivo ao uso do trabalho suplementar porque a lei agravou a remuneração do 

trabalho suplementar, através de acréscimos percentuais de remuneração horária 

(majorações). Mas o golpe final foi desferido a partir de agosto de 2012, no quadro das 

medidas de desvalorização interna adotadas desde 2010, nomeadamente no quadro do 

Memorando de Entendimento com a troica, quando se cortou para metade as 

majorações de remuneração em trabalho suplementar e se eliminou o período de 

descanso compensatório por trabalho suplementar. A partir de então, a 1.ª hora de 

trabalho suplementar tornou-se mais barata em 2% que o custo horário do trabalho e as 

horas seguintes passaram a ter um muito ligeiro agravamento de 8%. Por outras 

palavras, além de reduzir o desincentivo à sua utilização, o novo quadro legal promove 

efetivamente o recurso a esta modalidade de trabalho. Há precisamente 100 anos, 

intensas lutas laborais conseguiram a consagração legal da jornada de trabalho de 8 

horas. Mas estas alterações, que se enquadram num vasto conjunto de medidas 
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adotadas desde a criação do Código do Trabalho em 2003, conseguem - em nome de 

uma maior competitividade das empresas, embora com efeitos perversos do tempo de 

lazer dos trabalhadores e da conciliação da sua vida familiar com a profissional - 

desarticular os limites impostos por lei quanto à duração da jornada de trabalho e tornar 

o trabalho suplementar em tempo normal de produção, a ponto de os trabalhadores 

inquiridos pelo INE responderem que mais de metade das horas extraordinárias não são 

pagas.». 

 

FERNANDES, António Monteiro – Notas sobre o regime do trabalho suplementar. In 

Tempo de trabalho e tempos de não trabalho : o regime nacional do tempo de 

trabalho à luz do direito europeu e internacional. Lisboa : AAFDL Editora, 2018. p. 

157-171. ISBN 978-972-629-188-6. Cota: 12.06.9 – 69/2018 

Resumo: O autor aborda a noção legal de trabalho suplementar no ordenamento 

jurídico português, bem como a obrigatoriedade da prestação de trabalho suplementar 

e a sua remuneração. Defende que o trabalho suplementar deve ser remunerado por 

um valor horário superior ao do trabalho normal. Com a aprovação da Lei n.º 23/2012, 

de 25 de junho, os valores dessa remuneração foram reduzidos para metade. O autor 

considera que «o favorecimento da proliferação do trabalho suplementar, inimiga do 

emprego e da conciliação vida/trabalho surgiu inspirado pelo desígnio único e obsessivo 

do abaixamento dos custos do trabalho, dentro da extraordinária lógica de 

“desvalorização interna” que instalou a depressão na economia portuguesa». Foca 

ainda o regime dos descansos compensatórios e as alterações introduzidas pela 

referida Lei, que eliminou, em grande parte, o sistema existente até então. 

 

REBELO, Glória – Das recentes alterações ao Código do Trabalho e da necessidade de 

um fortalecimento do papel da ACT na promoção das condições de trabalho. In 

Trabalho sem fronteiras?: o papel da regulação. Coimbra : Almedina, 2017. p. 221-

240. ISBN 978-972-40-7051-3. Cota: 12.06.9 – 54/2018 

Resumo: Depois de abordar historicamente a evolução do Direito do Trabalho, a autora 

centra-se nas alterações sofridas no início do século XXI, que agudizaram o que 

qualifica de «elevado nível de precariedade laboral», «subjetiva (resultante do 

significativo recurso a contratações a termo, trabalho temporário e tempo parcial)» e 

«objetiva (considerando a elevada taxa de mortalidade das nossas empresas e 

fragilidade financeira do nosso tecido empresarial)». Citando José João Abrantes, «não 
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há, não pode haver, produtividade nem competitividade das empresas sem uma 

adequada organização e gestão das mesmas (…) não podendo, obviamente, 

menosprezar-se a importância do fator humano, v.g., da motivação dos trabalhadores e 

do respeito pelos seus direitos, enquanto elemento essencial para o bem-estar e o 

dinamismo das empresas. Estes, sim, são os fatores verdadeiramente decisivos para a 

produtividade». Centra-se, na segunda parte do artigo, nas alterações ao Código do 

Trabalho entre 2011 e 2014, iniciadas pela Reforma Laboral de 2008/2009 e nas suas 

propostas de flexibilização da lei do trabalho, designadamente da organização do tempo 

de trabalho. 

 

ANXO, Dominique ; KARLSSON, Mattias – Overtime work: a review of literature and 

initial empirical analysis [Em linha]. Geneva : International Labour Office, 2019. 58 p. 

(Conditions of work and employment series; n.º 104). [Consult. 22 jun. 2019]. Disponível 

em WWW: <URL: 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=129212&img=1

4645&save=true> 

Resumo: Este documento, da responsabilidade do International Labour Office de 

Geneva, aborda o tema do trabalho extraordinário, especialmente no contexto europeu. 

Para além da revisão da literatura, o documento tem uma dimensão empírica em que 

os autores fazem a análise desta realidade em seis diferentes contextos nacionais, 

designadamente Dinamarca, Alemanha, Roménia, Espanha, Turquia e Reino Unido. 

Para cada um destes contextos, é mencionada a forma de remuneração do trabalho 

extraordinário. Analisam a Diretiva 2003/88/CE do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 4 de novembro, relativa a determinados aspetos da organização do tempo de 

trabalho, na sua tentativa de harmonização e regulação das práticas de tempo de 

trabalho nos Estados-Membros. Fazem ainda uma aproximação econométrica ao 

fenómeno, calculando os fatores propiciadores do trabalho extraordinário e da sua 

remuneração, bem como os que afetam a sua duração. 
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