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RESUMO: 
Este conjunto de notas explicativas sobre o direito a férias, tem o propósito de 

auxiliar docentes, juristas e alunos a compreender melhor o regime face às 
constantes alterações legislativas.  

Não se pretende uma cientificidade pura mas sim facultar um instrumento útil 
e prático. Neste sentido segue-se uma interpretação dos artigos relativos a esta 
temática à qual se acrescem casos práticos exemplificativos. 
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1-Noção 

O direito a férias tem consagração, principalmente nos artigos 59.º n.º1 al. 
d) da CRP e 237.º e ss do CT.  

O direito a férias é irrenunciável (artigo 237.º n.º3 do CT) pois, se assim 
não fosse, o propósito do exercício deste direito, recuperação física e psíquica 
do trabalhador, integração na vida familiar e participação social e cultural 
(artigo 237.º n.º4 do CT), não seria realizado.  

 

2-Aquisição 

O direito a férias adquire-se com a celebração do contrato. As férias 
vencem-se no dia 1 de janeiro de cada ano civil dizendo respeito, em regra, ao 
trabalho prestado no ano anterior segundo o artigo 237.º n.º2 do CT. O 
trabalhador tem direito a um período de férias retribuídas em cada ano civil 
(artigo 237.º n.ºs1 e 2 do CT). Nos termos dos artigos 237.º n.ºs1 e 2 e 238 
n.º1 do CT, o período de férias tem a duração mínima de 22 dias úteis1 por 

                                                           
1 O artigo 7.º n.º3 da Lei n.º 23/12 de 25 de junho estabeleceu a exclusão da majoração de dias de férias 

previstas em instrumento de regulamentação coletiva. No entanto, o artigo foi declarado inconstitucional pelo 
Acordão do Tribunal Constitucional de 29/5/2013, pelo que, se consagrado em instrumento de regulamentação 
coletiva a referida majoração, a mesma aplica-se aos trabalhadores abrangidos pelo instrumento. A este 
propósito Cfr. Falcão, David e Falcão, Marta, "Comentário ao Acórdão nº 603/2013 sobre a Constitucionalidade 
das normas do actual Código de Trabalho resultantes das alterações introduzidas pela Lei nº 23/2012 de 25 
de Junho", Revista Julgar, Revista da Associação Sindical dos Juízes Portugueses, 2013. 
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cada ano de trabalho e reporta-se ao ano anterior, não estando condicionado à 
efetividade do serviço ou à assiduidade. Portanto, independentemente de que 
o trabalhador tenha sido contratado a meio ou mesmo no final de um 
determinado ano, no dia 1 de janeiro do ano seguinte vence 22 dias de férias 
(artigos 237.º n.ºs1 e 2 e 238.º n.º1 do CT) excepto se a duração do contrato 
for inferior a 12 meses ou se cessar no ano posterior ao da contratação em 
conformidade com o artigo 245.º n.º3 do CT e, assim sendo, contabilizam-se 
os dias de férias em termos proporcionais tendo em conta a duração do 
contrato e o período anual de férias. 

 

3-Situações Especiais 

Quanto ao ano da contratação (ano civil), o artigo 239.º do CT estabelece 
regras especiais quanto à aquisição do direito a férias. Desta forma, no ano da 
contratação o trabalhador tem direito a gozar 2 dias úteis de férias por cada 
mês de duração do contrato (artigo 239 n.º 1 do CT), com o limite de 20 dias 
úteis, cujo gozo pode ter lugar logo após decorridos 6 meses completos de 
execução do contrato. Assim sendo, no ano da contratação o trabalhador 
nunca poderá gozar mais de 20 dias úteis de férias. No caso de terminar o ano 
em que o trabalhador foi contratado sem terem decorrido os referidos 6 meses 
este poderá gozar as férias até 30 de Junho do ano subsequente ao da 
contratação (artigo 239.º n.º2 do CT). Não obstante da situação descrita não 
poderá resultar o gozo de um período de férias no mesmo ano civil superior a 
30 dias úteis (artigo 239.º n.º3 do CT). Exemplificando: Um trabalhador é 
contratado por tempo indeterminado no dia 1 de agosto de 2014 vencendo-se 
passados 6 meses 10 dias úteis de férias referentes aos 5 meses do ano da 
contratação que, por sua vez, devem ser gozados até 30 de junho de 2015, por 
aplicação do artigo 239.º n.º1 do CT. No dia 1 de janeiro de 2015 vencem-se 
22 dias úteis de férias relativas ao trabalho prestado em 2014. Se não se 
aplicasse o artigo 239.º n.º3 do CT, o trabalhador poderia gozar 32 dias úteis 
de férias. Não obstante, esse número é reduzido a 30 dias sem prejuízo da 
retribuição correspondente aos dias reduzidos, a que o trabalhador tem direito 
e, eventualmente do seu gozo, em cumulação com as férias vencidas no início 
de 2016, por força do artigo 240.º n.º2 do CT.  

Existem especificidades em relação aos trabalhadores cujos contratos 
tenham duração inferior a seis meses nos termos do artigo 239.º n.º4 do CT. 
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Nesta situação o trabalhador tem direito a dois dias úteis de férias por cada 
mês de duração do contrato. 

 

4-Gozo e Renúncia Parcial 

As férias deverão ser gozadas imediatamente no ano civil em que se vencem, 
mas excepcionalmente admite-se que o trabalhador goze cumulativamente 
férias de dois anos (artigos 240.º n.ºs1 e 2 do CT), não sendo válido o acordo 
entre o empregador e o trabalhador com vista a uma renúncia do direito a 
férias, nem sequer se podem substituir por prestações pecuniárias (artigo 237.º 
n.º3 do CT). Pois, tal acordo seria nulo (artigo 294.º do CC), dada a 
irrenunciabilidade do direito a férias. A única excepção é a consagrada no 
artigo 238.º n.º5 do CT mediante a qual o trabalhador poderá renunciar 
parcialmente ao direito a férias. No entanto, e mesmo renunciado 
parcialmente, mantém direito à retribuição e subsídio respetivos tendo 
obrigatoriamente de gozar 20 dias úteis de férias. Por exemplo o trabalhador 
tem direito a 22 dias úteis de férias num determinado ano, poderá renunciar a 
2 dias, uma vez que tem obrigatoriamente de gozar 20 dias úteis, ficando o 
empregador obrigado a pagar a retribuição e subsídio respectivos como se o 
trabalhador estivesse a gozar férias, para além da retribuição do dia de trabalho.  

 

5-Marcação 

O período de férias é marcado entre empregador e trabalhador nos termos 
do artigo 241.º n.º1 do CT. Na falta de acordo cabe ao empregador determinar 
o respetivo período e elaborar o mapa até dia 15 de abril de cada ano (devendo 
mantê-lo afixado até 31 de outubro) e só pode marcar as férias entre 1 de maio 
e 31 de outubro (artigo 241.º n.ºs2, 3 e 9 do CT). Deve ser assegurado ao 
trabalhador o gozo de pelo menos 10 dias seguidos de férias (artigo 241.º n.º8 
do CT).  

 

6-Direitos Decorrentes da Cessação do Contrato 

Cessando o contrato de trabalho, nos termos do artigo 245.º do CT, ao 
trabalhador assistem os seguintes direitos: Primeiro, se o contrato cessar antes 
de gozado o período de férias vencido no início do ano da cessação e de ter 
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sido pago o subsídio de férias, o trabalhador tem direito a receber a retribuição 
e o respectivo subsídio correspondentes a esse período (artigo 245.º n.º1 al. a) 
do CT; Segundo, a retribuição correspondente ao período de férias e 
respectivo subsídio, proporcional ao tempo de serviço prestado no ano da 
cessação, uma vez que só se venceria um período de férias e subsídio na sua 
totalidade no ano seguinte, caso o contrato continuasse a sua execução (artigo 
245.º n.º1 al. b) do CT). Ou seja, um trabalhador cujo contrato cesse em 
agosto de 2014, se já tiver gozado as férias e recebido o subsídio 
correspondente, relativos às férias vencidas no início desse ano, que se 
reportavam ao ano de 2013, para efeitos de acerto o trabalhador teria direito 
(relativo ao ano da cessação) a 8/12 de retribuição de férias bem como 8/12 de 
retribuição referentes ao subsídio de férias referentes aos 8 meses de trabalho 
prestados esse ano (artigo 245.º n.º1 al. b) do CT). O mesmo 8/12 de subsídio 
de Natal segundo o artigo 263.º n.º2 al. b) do CT. 

Segundo o artigo 245.º n.º3 do CT, não pode resultar um período de férias 
superior ao proporcional à duração do vínculo nos contratos que não atinjam 
12 meses de duração ou cessem no ano civil seguinte ao da contratação2. 
Portanto, se um trabalhador for contratado no dia 1 de setembro de 2014 e o 
contrato cessar no dia 31 de julho do ano seguinte, sem nunca ter gozado férias 
ou recebido qualquer subsídio e, uma vez que o contrato cessa no ano civil 
seguinte ao da contratação, os acertos fazem-se tendo em conta a duração do 
contrato ou seja, o trabalhador tem direito a: referente ao ano da contratação 
(2014) 8 dias de férias retribuídas (artigo 239.º n.º1 do CT), 4/12 da 
retribuição a título de subsídio de férias segundo o artigo 245/1 al. a) do CT3; 
referente ao ano da cessação 7/12 a título de retribuição de férias (artigo 245.º 

                                                           
2 Para os contratos que não atinjam 12 meses ou que cessem no ano posterior ao da contratação, no dia 1 

de janeiro do ano posterior àquele em que o trabalhador tenha sido contratado não se vencem os 22 dias úteis 
de férias. Desta forma, cessando o contrato, o cômputo das férias ou a correspondente retribuição calcula-se 
tendo em conta o proporcional do período anual de férias tomando como referência a duração do contrato 
(artigo 245.º n.º3 do CT). Ou seja, se em 12 meses o trabalhador tem direito a 22 dia úteis de férias retribuídas 
em X meses de duração do contrato no ano da cessação tem direito a Y. Normalmente quando cessa o contrato 
o trabalhador apenas venceria um período de férias no dia 1 de janeiro do ano seguinte. Assim sendo, cabe 
pagar os proporcionais a título de retribuição de período de férias tendo em conta a duração do contrato no 
ano da cessação, uma vez que não se vai verificar o gozo das mesmas. Fazendo um raciocínio lógico, o 
trabalhador anualmente tem direito a retribuição de período de férias (22 dias úteis) que corresponde a um mês 
de retribuição. Portanto, se, por ex., no ano da cessação o contrato durar 7 meses o trabalhador, a título de 
retribuição de período de férias terá direito a 7/12 (artigo 245.º n.º3 do CT). Apresentam-se, então, as duas 
formas possíveis de calcular a retribuição a título de período de férias no ano da cessação.    

3 O subsídio de Natal seria igualmente de 4/12 da retribuição (artigo 263.º n.º2 al. a) do CT) que deveria ter 
sido pago ao trabalhador até 15 de Dezembro de 2014 em conformidade com o artigo 263.º n.º1 do CT 
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n.º1 al. b) do CT), 7/12 de subsídio de férias (artigo 245.º n.º1 al. b) do CT) 
e a mesma proporção a título de subsídio de Natal (artigo 263.º n.º2 al. b) do 
CT).    

Por outro lado, e nos termos do artigo 246.º n.º1 do CT, sendo o direito a 
férias irrenunciável, o empregador que obste culposamente ao seu gozo, o 
trabalhador tem direito ao triplo da retribuição em falta sendo que as férias 
devem ser gozadas até 30 de Abril do ano seguinte. 

 

7-Exercício de Outra Atividade Durante o Período de Férias 

Por fim, o trabalhador apenas poderá exercer outra atividade durante as 
férias se o empregador assim o autorizar ou se cumulativamente já a exercesse 
(artigo 247.º n.º1 do CT). Caso contrário, o empregador tem direito a reaver 
a retribuição relativa a férias e o subsídio respetivo sem prejuízo de eventual 
responsabilidade disciplinar do trabalhador segundo o artigo 247.º n.º2 do CT. 
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