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Introdução 

 

Com a entrada em vigor da Lei n.º 23/2012 de 25 de 

junho produzem-se um conjunto de alterações ao Código de 

Trabalho no que respeita à duração e organização do tempo de 

trabalho. A referida Lei resulta da obrigatoriedade do Governo 

cumprir as recomendações previstas na Secção 4. do 

Memorando de Entendimento celebrado com a Troika a 17 de 

maio de 2011. Desta forma, e com a entrada em vigor da Lei 

foram implementadas medidas no sentido de flexibilizar a 

duração e organização do tempo de trabalho. São criados os 

regimes da adaptabilidade e banco de horas individuais e 

grupais.  

Pretendemos, pois, analisar em primeiro lugar os limites 

ao período normal de trabalho, em segundo as exceções aos 

limites referidos e por fim tecer uma apreciação crítica 

fundamentalmente ao regime do banco de horas.  

                                                
1 Doutor em Direitos Humanos, Professor do Ensino Superior (Universidade 
de Lisboa e IPCB) e Investigador do Centro de Investigação Jurídico-
Económica da Faculdade de Direita da Universidade do Porto. 
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O presente artigo tem uma vertente mais pedagógica3 do 

que propriamente científica pois, muito pouco se tem escrito a 

respeito pelo que, nos julgamos na obrigação de aclarar os 

regimes e alertar para os perigos que podem, eventualmente, 

acarretar para os trabalhadores sempre que não sejam 

utilizados com diligência e boa-fé pelos empregadores. 

 

1. Período Normal de Trabalho 

 

 Na subsecção introdutória relativa à duração e 

organização do tempo de trabalho, o artigo 197.º n.º 1 do 

Código de Trabalho (CT) define tempo de trabalho como 

qualquer período durante o qual o trabalhador exerce 

efetivamente a sua atividade, bem como os períodos em que 

permanece adstrito a realização da prestação, contabilizando-

se os intervalos e interrupções consagrados no n.º 2 do citado 

artigo. Por sua vez, o período normal de trabalho corresponde 

ao tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar em 

termos de horas certas por dia e por semana em função do 

previsto no artigo 198.º do CT. Como referido, no tempo de 

trabalho incluem-se as interrupções e intervalos consagrados 

no artigo 197.º n.º 2 do CT: 

 

“a) A interrupção de trabalho como tal considerada em 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, em 

regulamento interno de empresa ou resultante de uso da 

empresa;  

                                                
3 Em virtude do cariz pedagógico do presente estudo, na bibliografia 
optámos por colocar as obras com as respetivas páginas mediante as quais 
se poderá complementar o tema é abordado.  
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b) A interrupção ocasional do período de trabalho diário 

inerente à satisfação de necessidades pessoais inadiáveis do 

trabalhador ou resultante de consentimento do empregador;  

c) A interrupção de trabalho por motivos técnicos, 

nomeadamente limpeza, manutenção ou afinação de 

equipamento, mudança de programa de produção, carga ou 

descarga de mercadorias, falta de matéria-prima ou energia, 

ou por factor climatérico que afecte a actividade da empresa, 

ou por motivos económicos, designadamente quebra de 

encomendas;  

d) O intervalo para refeição em que o trabalhador tenha de 

permanecer no espaço habitual de trabalho ou próximo dele, 

para poder ser chamado a prestar trabalho normal em caso de 

necessidade”; 

 

 Importa referir que fica excluído do supra exposto o 

período de descanso por força do artigo 199.º do CT.  

 A delimitação do tempo de trabalho para trabalhador e 

empregador encontra respetivamente consagração nos artigos 

200.º e 201.º do CT. Quanto à primeira, o horário de trabalho 

delimita o início e o termo do período normal de trabalho, 

consagrando os intervalos diários e semanais de descanso; no 

que concerne à segunda, período de funcionamento4, delimita o 

período diário durante o qual o estabelecimento pode exercer a 

sua atividade. 

 Constitui ainda obrigação do empregador manter o 

registo do tempo de trabalho em local acessível e que permita 

fácil consulta segundo o artigo 202.º.  

                                                
4 O artigo 16.º da Lei n.º 105/2009, de 14 de setembro regulamenta o 
período de funcionamento. 
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 A constituição denomina o período normal de trabalho de 

«jornada de trabalho» (artigo 59.º n.º 1 al. d) da CRP) que 

está fixado, como máximo, para a generalidade dos 

trabalhadores em 8 horas por dia e 40 horas semanais nos 

termos do artigo 203.º n.º 1 do CT. 

 Pode haver acréscimo ao período normal de trabalho em 

duas situações: 

 

- A primeira concerne aos trabalhadores que prestam a sua 

atividade nos dias de descanso semanal dos restantes 

trabalhadores da empresa (artigo 203.º n.º 2 do CT). Desta 

forma, o período normal de trabalho de trabalhadores 

contratados apenas para prestar a sua atividade nos dias de 

descanso dos restantes trabalhadores da empresa, pode ser 

aumentado até quatro horas diárias; 

  

- A segunda diz respeito à tolerância de 15 minutos prevista no 

artigo 203.º n.º 3 do CT. Pode ocorrer, por vezes, que o 

trabalhador tenha de prestar mais alguns minutos de trabalho 

por dia que acrescem ao período normal, sendo esse acréscimo 

pago quanto perfaça quatro horas de trabalho ou no termo do 

ano civil (artigo 203.º n.º 3 do CT). 

  

2. Adaptabilidade5 

 

 Para além destas duas exceções descritas, o período 

normal de trabalho, pode ser adaptado, implicando aumentos e 

                                                
5 A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito à dispensa de 
prestação de atividade em regime de adaptabilidade (artigo 58.º n.º 1 do 
CT).  
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reduções do período normal de trabalho tendo em conta um 

período de referência. Está-se, desta forma, perante o regime 

da adaptabilidade previsto nos artigos 204.º e ss do CT.  

 A adaptabilidade pode ter por fonte IRCT (Instrumento de 

Regulamentação Coletiva de Trabalho) (artigo 204.º do CT) ou 

acordo entre empregador e trabalhador (individual) (artigo 

205.º do CT), existindo ainda uma terceira via: a 

adaptabilidade grupal que pode ter como fonte IRCT quer 

acordo em conformidade com o artigo 206.º. 

 Se prevista em IRCT, o período normal de trabalho diário 

poderá ser aumentado até 4 horas e o semanal até 20 horas e 

portanto, como limite 12 horas diárias e 60 semanais (artigo 

204.º n.º 1 do CT), desde que, num período de referência, que 

não pode ultrapassar 12 meses (artigo 207.º n.º 1 do CT), o 

período normal de trabalho, em média, não exceda as 8 horas 

diárias e as 40 horas semanais6. Por ex. num determinado mês 

de acréscimo de trabalho, o trabalhador presta trabalho num 

período de 12 horas diárias e 60 semanais num total de 240 

horas e, no mês seguinte o período de trabalho seria reduzido 

para 4 horas diárias e vinte semanais, num total de 80 horas, 

de maneira a que, no período de referência (2 meses neste 

caso), a média seja de oito horas por dia e 40 horas semanais. 

 Através da implementação do regime da adaptabilidade 

mediante acordo (individual) previsto no artigo 205.º, admite-

se que o período normal de trabalho tenha como limite 10 

horas diárias e 50 horas semanais em períodos de maior 

atividade, devendo esse acréscimo ser compensado nos 

momentos de menor atividade para que em média durante o 

                                                
6 O período normal de trabalho definido nos termos do artigo 204.º n.º 1 do 
CT não pode exceder 50 horas em média num período de referência de dois 
meses (artigo 204.º n.º 2 do CT). 
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período de referência (4 ou 6 meses neste caso - artigo 207.º 

n.ºs 1 e 2 do CT) não se excedam as oito horas diárias e 40 

horas semanais.  

 Quanto ao regime da adaptabilidade grupal há a 

considerar duas situações: 

  

- A primeira, prevista no artigo 206.º n.º 1 al. a) do CT que 

estipula que o IRCT que institua o regime de adaptabilidade 

deva prever que o empregador o possa aplicar a um conjunto 

de trabalhadores, desde que pelo menos 60% sejam 

abrangidos mediante filiação7, em sindicato que tenha sido 

celebrante da convenção que o tenha instituído; 

 

- A segunda prende-se com a possibilidade de implementação 

da adaptabilidade grupal por acordo, desde que, pelo menos 

75% dos trabalhadores aceitem a proposta prevista no artigo 

205.º do CT, nos termos do n.º 2 do artigo 206.º do CT. 

  

 O regime da adaptabilidade permite, dum ponto de vista 

jurídico, uma maior eficácia, uma vez que a flexibilização dos 

limites ao período normal de trabalho, facilita a organização 

proporcionando que as empresas possam distribuir as horas de 

trabalho em função da necessidade sem que, para tal, tenham 

de suportar gastos com o pagamento de trabalho suplementar. 

 Deste modo, o recurso ao regime da adaptabilidade, não 

prejudica os limites legais ao período normal de trabalho nem o 

horário de trabalho dado que, o período normal de trabalho 

                                                
7 O princípio da filiação é consagrado no artigo 496.º do CT e traduz-se na 
aplicação das disposições das convenções coletivas aos trabalhadores 
filiados no sindicato celebrante e empregadores celebrantes 
(individualmente considerados quando não associados ou aos empregadores 
filiados à associação de empregadores).  
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diário e semanal é calculado em termos médios sem que se 

ultrapassem num período de referência os referidos limites 

legais.       

 

3. Banco de Horas e Horário Concentrado8 

 

 O CT prevê para além das situações descritas, outras em 

que é possível aumentar o período normal de trabalho para 

além dos limites previstos no artigo 203.º n.º 1 do CT: através 

do regime do banco de horas previsto nos artigos 208.º do CT 

e ss e pelo recurso ao horário concentrado segundo o artigo 

209.º do CT.  

 Quanto ao banco de horas, na nossa opinião uma forma 

(encapuçada) de trabalho suplementar sem acréscimos 

retributivos, e à semelhança do regime da adaptabilidade, pode 

ser instituído por instrumento de regulamentação coletiva 

(artigo 208.º do CT) ou acordo (individual) entre partes (artigo 

208.º-A do CT) prevendo-se o banco de horas grupal que, por 

sua vez, pode ser implementado por uma das duas vias 

anteriores desde que verificados os pressupostos do artigo 

208.º-B do CT. 

  Quanto ao banco de horas por regulamentação coletiva o 

período normal de trabalho pode ser aumentado até quatro 

horas diárias e, consequentemente, 20 horas semanais tendo o 

acréscimo por limite 200 horas anuais (artigo 208.º n.º 2 do 

CT). O limite de 200 horas anuais pode ser afastado por IRCT 

desde que o propósito seja o de evitar a redução do número de 

                                                
8 A trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito à dispensa de 
prestação de atividade em regime de banco de horas ou horário concentrado 
(artigo 58.º n.º 1 do CT). 
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trabalhadores e que não exceda 12 meses (artigo 208.º n.º 3 

do CT). Por sua vez, o IRCT deve prever, em conformidade 

com o n.º 4 do artigo 208.º do CT a compensação pelo 

trabalho prestado em acréscimo e a antecedência com que o 

empregador deve comunicar ao trabalhador a necessidade de 

aplicação do regime. 

 O regime do banco de horas mediante acordo (individual) 

previsto no artigo 208.º-A do CT admite que o período normal 

de trabalho tenha como limite 10 horas diárias e 50 horas 

semanais com o limite de 150 horas anuais devendo, por sua 

vez, o acordo regular os aspetos previstos no artigo 208.º n.º 4 

do CT.   

 Quanto ao regime do banco de horas grupal há a 

considerar duas situações: 

  

- A primeira, prevista no artigo 208.º-B n.º 1 al. a) do CT que 

estipula que o IRCT que institua o regime de banco de horas 

deva prever que o empregador o possa aplicar a um conjunto 

de trabalhadores, desde que pelo menos 60% sejam 

abrangidos mediante filiação, em sindicato que tenha sido 

celebrante da convenção que o tenha instituído; 

  

- A segunda prende-se com a possibilidade de implementação 

do banco de horas grupal por acordo, desde que, pelo menos 

75% dos trabalhadores aceitem a proposta prevista no artigo 

208.º-A, nos termos do n.º2 do artigo 208.º-B do CT. 

  

 Quanto ao horário concentrado, prevê-se no artigo 209.º 

do CT que por acordo entre trabalhador e empregador ou por 

IRCT se possa aumentar o período normal de trabalho diário 

até 4 horas diárias e concentrá-lo em 4 dias de trabalho ou 3 
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dias de trabalho (apenas através de IRCT neste último) 

respetivamente nos termos dos artigos 209.º n.º 1 als. a) e b) 

do CT. 

 Pode então concluir-se que as exceções aos limites ao 

período normal de trabalho facilitam, como se disse, a 

organização do tempo de trabalho garantindo que as empresas 

possam distribuir as horas em função da necessidade sem que, 

para tal, tenham de suportar gastos com o pagamento de 

trabalho suplementar. No entanto, o recurso a cada um dos 

regimes descritos deve ser levado a cabo com diligência e boa-

fé. Pois, note-se que, se se levar a cabo uma interpretação 

exclusivamente literal da lei, apenas o horário concentrado 

exclui a possibilidade de aplicação simultânea do regime da 

adaptabilidade (artigo 209.º n.º 2 do CT).  

Portanto, legalmente, nada impede a aplicação 

simultânea da adaptabilidade e banco de horas ou de horário 

concentrado e banco de horas o que pode acarretar que as 

horas diárias e semanais prestadas por trabalhador 

consubstanciem uma verdadeira escravatura. Esta realidade 

ainda se torna mais perversa se se acrescer a eventual 

prestação de trabalho suplementar por motivo de força maior 

(artigos 204.º n.º 1 e 205 n.º 2 do CT).  
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