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 A atividade laboral como uma atividade contínua

- Necessidade de delimitação temporal

- Tutela da dignidade da pessoa humana

- Proteção da saúde e segurança do trabalhador:

salvaguarda da sua integridade física e psíquica

- Tutela da vida pessoal e familiar do trabalhador



Breve nota de evolução histórica

 Revolução Industrial: a duração diária do trabalho chegou a atingir 14

horas diárias e mais de 3.750 horas anuais

 = insatisfação geral perante a precariedade das condições de trabalho

 1847: a Inglaterra determinou o limite de 10h/dia = lógica de Estado

Intervencionista

 1919: Convenção n.º 1 da OIT (8h/dia e a 48h/semana, com algumas

exceções)

 1947: Convenção n.º 47 da OIT (40h/semana) – não ratificada

Até aos Anos 80: tendências reducionistas

Atualmente: tendência para a flexibilização do tempo de trabalho



 Fundamentos dos limites à duração do

trabalho:

◦ 1.º Proteção da saúde e segurança do trabalhador - artigo

59.º, n.º 1, alínea d), e n.º 2, alínea b), da CRP

 Artigo 127.º/3 CT: o empregador deve proporcionar ao trabalhador

condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade

profissional com a vida familiar e pessoal

◦ 2.º Políticas de promoção do emprego (efeito indireto de

criação de emprego)



 Interesses envolvidos

1) Interesses das partes: os trabalhadores pretendem a redução do

número de horas de trabalho, enquanto os empregadores

pretendem a sua manutenção ou aumento e uma maior

maleabilidade do tempo de trabalho;

2) Interesse coletivo em repartir o trabalho existente, reduzindo os

PNT, mas também em aumentar a competitividade, o que implica a

solução oposta;

3) Interesses coletivos de tipo ecológico, já que a diversidade de

horários permite suavizar o tráfego e reduzir o uso excessivo de

equipamentos.

Existência de vários modelos de organização do tempo de trabalho



 Diversidade de modelos nacionais

- A nível legislativo

- A nível convencional

 Tendências recentes

- Preocupações de harmonização da União Europeia: mercado

comum

- Utilização da regulação do tempo de trabalho como

instrumento de promoção da competitividade e combate ao

desemprego



Direito Interno, Direito Internacional e Direito Comunitário

 Preocupações comunitárias: preocupação de harmonização a partir dos 
Anos 70

 Artigo 153.º/1a) Tratado: melhoria do ambiente de trabalho, a fim de proteger a
saúde e a segurança dos trabalhadores

1) Recomendação do Conselho, de 22 de Julho de 1975, relativa ao princípio da
semana de quarenta horas e ao princípio das quatro semanas anuais de férias pagas
(75/457/CEE);

2) Resolução do Conselho, de 18 de Dezembro de 1979, relativa à organização
do tempo de trabalho;

3) Carta Social Comunitária, aprovada em Estrasburgo em 1989;

4) Acto Único Europeu de 1986 (art. 137.º TCE);

5) Diretiva 93/104/CE, do Conselho, de 23 de Novembro de 1993, relativa a
determinados aspetos da organização do tempo de trabalho, alterada pela Diretiva
2000/34/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 22 de Junho de 2000 –
críticas / - atraso na transposição

6) Diretiva 2003/88/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 4 de Novembro
de 2003, relativa a determinados aspetos da organização do tempo de trabalho

- transposição pelo CT 2003 e 2009



A flexibilidade laboral

 FLEXIBILIDADE LABORAL: ideia de re-regulação (e não de desregulação) –

modificação do regime atual, numa perspetiva de adaptação ao novo contexto

- Problemas da excessiva rigidez de horários: dificuldades de gestão da

empresa; necessidade de maior recurso ao trabalho suplementar

 VERTENTES:

- Variação da duração diária e semanal do trabalho (adaptabilidade, trabalho à chamada,

trabalho intermitente, isenção de horário de trabalho);

- Anualização do tempo de trabalho;

- Diferenciação dos horários de trabalho e respectiva regularidade (p.ex., horário

flexível);

- Concentração da semana de trabalho;

- Trabalho noturno;

- Trabalho por turnos;

- Trabalho de fim-de-semana;

- Etc.



 Desvantagens da flexibilidade para o

trabalhador

Redução da massa salarial e de outras regalias;

Sujeição a condições de vida constantemente variáveis, suscetíveis de

implicar um acréscimo de sacrifício na vida privada

Eventuais vantagens para certas categorias de trabalhadores mais

vulneráveis



Limites à duração do trabalho. Noção e razão de ser

Artigos 58.º e 59.º da Constituição

Código do Trabalho: regras imperativas, que 

estabelecem um limite máximo 

- art. 3.º, n.º 3, alínea g), do CT

- art. 3.º, n.º 4, do CT

= tutela do trabalhador



Período de trabalho

Artigo 198.º do CT

“O tempo de trabalho que o trabalhador se obriga a prestar,
medido em número de horas por dia e por semana, denomina-
se período normal de trabalho.”

PNT diário / semanal

Diferenciação entre PNT e horário

Acórdão RL 16/06/1999 (Ferreira Marques):

A disposição pelo empregador do tempo de trabalho, através 
da modificação do horário, não pode acarretar um 

aumento da quantidade de horas de trabalho, pelo que as 
horas prestadas a mais devem ser remuneradas a título de 

trabalho suplementar 



Conceito e implicações. O problema do trabalho efetivo

O número de horas que um trabalhador se obriga a executar

pode não coincidir exatamente com o número de horas

em que o trabalhador se encontra, efetivamente, a realizar

o seu trabalho.

Assim, há horas de inatividade que contam como tempo de

trabalho (artigo 197.º do CT):

Tempo de trabalho efetivo

Períodos de inatividade equiparados a tempo de trabalho

efetivo



1 –Tempo de trabalho

2 –Tempo de descanso

3 – Categoria intermédia: o trabalhador não está efetivamente a prestar

mas encontra-se à disposição do empregador, desde que situado no local

de trabalho ou em local por este controlado (TJ: conta como tempo de

trabalho)

= art. 2.º, n.º 1, das Diretivas 93/104/CE e 2003/88/CE

= conceito de tempo de trabalho normativo (e não naturalístico ou 

simplesmente descritivo)

- Necessidades inerentes à pessoa humana

- Situações imputáveis ao risco que corre por conta do empregador

- Situações em que o trabalhador mas se encontra plenamente disponível

para prestar



Período normal de trabalho. Delimitação negativa

 PNT = número de horas que o trabalhador se obriga a realizar a sua prestação ao
empregador, incluindo os períodos considerados como tal pelo artigo 197.º

 Horário de trabalho

= modo de distribuição do PNT (artigo 200.º CT)

 Trabalho normal

= trabalho que o trabalhador se vincula a prestar pelo contrato de trabalho

 Trabalho suplementar

= pressupõe condições especiais

Tradicionalmente, sempre que o trabalhador executa a sua prestação fora 
do seu horário de trabalho, há trabalho suplementar, com os respetivos 

direitos a nível remuneratório e compensatório

Novos modelos:

Adaptabilidade / Banco de horas

(anualização do tempo de trabalho)



Limites ao tempo de trabalho

Artigo 203.º: Princípio do reforço da contratualização do PNT – Não pode ser
unilateralmente modificado

Pode ser convencionado em IRCT

STJ 12.4.2012: o acordo individual que aumente o PNT constante de IRCT é nulo

Limites do tempo de trabalho a tempo completo:

 PNT diário – 8 h

 PNT semanal – 40 h

= limite aplicável por cada contrato de trabalho, e não por cada
trabalhador (em sentido contrário: Professor Júlio Gomes)

Artigo 16.º da Lei n.º 105/2009: o período de laboração é entre as 7h e as 20h

- Possibilidade de autorização para laboração contínua

Outros limites: Alemanha/Lituânia (8h/dia e 48h/semana); Chipre, Dinamarca, Itália,
Irlanda e Reino Unido (13h/dia e 48h/semana); Eslováquia e Espanha (9h/dia e
48h/semana); Luxemburgo e Roménia (10h/dia e 48h/semana); Grécia, Holanda e
Hungria (12h/dia e 48h/semana); Suécia (13h/dia e 48h/semana)



Limites máximos do PNT e suas exceções

Artigo 203.º do CT

1 — O período normal de trabalho não pode exceder oito horas por dia e 

quarenta horas por semana.

2 — O período normal de trabalho diário de trabalhador que preste trabalho 

exclusivamente em dias de descanso semanal da generalidade dos trabalhadores 

da empresa ou estabelecimento pode ser aumentado até quatro horas diárias, 

sem prejuízo do disposto em instrumento de regulamentação colectiva de 

trabalho.

3 — Há tolerância de quinze minutos para transacções, operações ou outras 

tarefas começadas e não acabadas na hora estabelecida para o termo do 

período normal de trabalho diário, tendo tal tolerância carácter excepcional e 

devendo o acréscimo de trabalho ser pago ao perfazer quatro horas ou no 

termo do ano civil.

4 — Os limites máximos do período normal de trabalho podem ser reduzidos por 

instrumento de regulamentação colectiva de trabalho, não podendo daí resultar 

diminuição da retribuição dos trabalhadores.



Intervalo de descanso

Artigo 213.º CT

REGRA = Intervalo de duração não inferior a 1h nem superior a 2h, de

modo que no máximo sejam prestadas 5h de trabalho consecutivo

Alteração da Lei n.º 23/2012: se o período de trabalho for superior a

10h, o intervalo de descanso pode ocorrer após 6h de trabalho

consecutivo

IRCT também pode prever até 6h de trabalho consecutivas e pode

reduzir, excluir ou prever duração superior para o intervalo ou admitir

outros intervalos

Artigo 214.º/3: a redução ou exclusão do intervalo de descanso carece de

autorização –Alteração pela Lei n.º 23/2012: deferimento tácito

Artigo 214.º/4: casos em que se permite mais do que 6h de trabalho

consecutivas



Descanso diário

Direito fundamental ao repouso

Artigo 214.º: 11h consecutivas entre dois PNT consecutivos

(exceções no n.º 2, alíneas a) a d))

1.º Problema: as diretivas referem o descanso diário de 11 horas

consecutivas por cada período de 24 horas, e não entre cada

PNT

2.º Problema: pluriemprego



Descanso semanal

Direito fundamental ao repouso:

Artigo 59.º, n.º 1, alínea d) CRP

Artigo 24.º DUDH

Convenções da OIT n.ºs 14 de 1921 e 106 de 1957

Descanso obrigatório (artigo 232.º/1): um dia de calendário,
preferencialmente o Domingo

Descanso complementar (artigo 233.º): um dia ou o período de 11h
consecutivas ao dia de descanso obrigatório

Não conta para este período de 11h o final de um dia de trabalho e o dia de
descanso obrigatório

Artigo 232.º/3: o IRCT pode estabelecer um dia de descanso semanal
complementar, contínuo ou descontínuo com o descanso obrigatório

NOTA: O período que decorre entre o fim do horário de trabalho e o fim de
cada dia não conta como descanso semanal obrigatório



Adaptabilidade

Flexibilização do tempo de trabalho

Vantagens devido à inexistência de custos adicionais (trabalho

suplementar e/ou contratação de novos trabalhadores)

PNT fixo, o que significa que em todos os dias o trabalhador presta 8h

de trabalho e em todas as semanas presta 40h de trabalho;

PNT variável, o que significa que em certos dias/semanas o trabalhador

presta mais do que 8h/40h de trabalho, mas noutros dias/semanas presta

menos horas de trabalho, de forma que, em média, num certo período de

referência, não sejam excedidas as 8h/dia nem as 40h/semana

Pode ser aplicável outro PNT, caso em que a média será correspondente

ao período acordado

Vantagens para certos setores / tipos de atividade



Adaptabilidade

 A adaptabilidade como um instrumento de flexibilização
laboral:

- Adaptabilidade do PNT e não do horário de trabalho

- Possibilidade de anualização do tempo de trabalho

- Inexistência de contrapartidas para os trabalhadores (solução da
lei portuguesa), exceto quanto convencionadas

- Desnecessidade de invocação de motivo (ao contrário do
trabalho suplementar)

- Impossibilidade de recusa por parte do trabalhador (ao contrário
do trabalho suplementar – com atenuantes)



Adaptabilidade

Em Portugal, a adaptabilidade pode resultar de:

- Previsão em IRCT (artigo 204.º do CT)

- Cláusula de contrato individual de trabalho (artigo 205.º do CT)

- Determinação do empregador, por motivos de uniformização

do trabalho em relação a todos os trabalhadores, desde que

uma certa percentagem de outros trabalhadores esteja

abrangida pela adaptabilidade por IRCT ou CT (artigo 206.º do

CT)

(novidade CT 2009)

- Críticas quanto à autonomização como modalidade

- Problemas de constitucionalidade



Adaptabilidade coletiva

Limites:

- 12h/dia;

- 60h/semana, sendo que em média, em cada período de dois meses, não
pode exceder 50h/semana (portanto, num período de dois meses, o
trabalhador não pode prestar 60h/semana de trabalho).

Estes limites incluem o trabalho suplementar prestado por razões de
gestão, exceto o prestado por motivo de força maior

Necessidade de previsibilidade: Acórdão da Relação do Porto de
21.3.2011:

O empregador despediu por faltas injustificadas um trabalhadores que se
recusou a cumprir o acréscimo de horário de trabalho determinado pelo
empregador ao abrigo da adaptabilidade. A empresa ordenara aos
trabalhadores que passassem um mês em casa, tendo pago o salário, e, no
mês seguinte, determinou o acréscimo de 2h/dia de trabalho, por 4 meses

O Tribunal entendeu que o regime previsto na convenção coletiva implicava a
compensação por redução até 2h/dia de trabalho, pelo que a ordem seria
ilegítima



Adaptabilidade individual

- Novidade do CT 2003

- Artigo 205.º, n.º 4: pode resultar do silêncio do trabalhador (prazo
mais reduzido que o previsto no artigo 104.º, n.º 2)
- Críticas do Professor Júlio Gomes

- No máximo:
- Aumento de 2h/ dia, até 50h/semana

- Redução de 2h/dia ou redução da semana de trabalho, em dias ou meios dias

- O contrato de trabalho deve estabelecer os limites e condições da
adaptabilidade, sendo nula a cláusula que se limite a conferir esse
poder ao empregador

- Artigo 207.º/1: o período de referência é de 4 meses (Diretiva não
permite alargamento, em caso de acordo)



Adaptabilidade grupal

- Problema da designação: alargamento do regime de adaptabilidade por ato do empregador

- Imposição unilateral = limitação ao princípio pacta sunt servanda (artigo 406.º/2 CC)

- Duas situações muito diversas:

- 1) Artigo 206.º/1: IRCT negociais: Percentagem de trabalhadores abrangidos

por IRCT: 60% (só enquanto esta percentagem se mantiver)

- 2) Artigo 206.º/2: Percentagem de trabalhadores que aceitaram a adaptabilidade:

75% (só enquanto esta percentagem se mantiver)

- Problema: Ao abrigo do n.º 3, pode não ser fácil determinar em cada momento a

percentagem de trabalhadores, já que estes podem aumentar ou diminuir, podendo a

CCT deixar de vigorar devido a desfiliação ou revogação da escolha da CCT aplicável

Artigo 206.º/4: o trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de

modo contrário à adaptabilidade grupal, não é abrangido por esta possibilidade;

para Luís Miguel Monteiro, é necessário uma cláusula nesse sentido, não basta que

a CCT seja omissa; em sentido diferente, Catarina Carvalho

Também não é abrangido o trabalhador representado por sindicato que tenha

deduzido oposição à portaria de extensão da convenção coletiva em causa; para

Luís Miguel Monteiro, é necessário que esta não tenha sido emitida; contra,

Catarina Carvalho



Adaptabilidade grupal

 Conceitos de equipa, secção ou unidade económica

Relevância fulcral para aferir a percentagem = conceitos operativos

Critério da unidade funcional: visa permitir a aplicação da modulação do tempo 
de trabalho a um conjunto de prestações com uma especial ligação entre si, 
ou seja, onde se verifique a necessidade de homogeneização que justifica 
esta adaptabilidade

 Unidade económica: artigo 285.º/5 CT

Estrutura dotada de uma autonomia técnico-organizativa própria, constituindo 
uma unidade produtiva autónoma, com organização específica

 Secção: obtém-se a partir do desenho organizativo da empresa, na sua 
estrutura interna (organograma)

Problema da exposição a manipulação – crivo do critério de adequação funcional

 Equipa: específico modo de organização, que pode consistir num grupo de 
trabalhadores com especiais responsabilidades na organização do próprio 
trabalho ou cujas prestações têm uma especial interdependência entre si



Adaptabilidade grupal

 Quais os trabalhadores a considerar?

Apenas trabalhadores subordinados

Dúvidas: enquadramento dos trabalhadores temporários, intermitentes e a

tempo parcial e dos trabalhadores com contrato a termo que cessa na

pendência do período de referência

Problema das flutuações: despedimentos, denúncias, férias, caducidade,

suspensão, etc.

Se, na pendência do período a considerar, deixa de se verificar a

percentagem mínima, como compensar o trabalho a mais ou a

menos entretanto realizado?

 Se houver mudanças, o trabalho a mais que compensa uma redução

anterior não poderia ser considerado trabalho suplementar e se

anteriormente tivesse havido o aumento, a reposição do horário normal

também não o poderia ser…

 Nunes de Carvalho: estabilidade do período de referência como princípio

geral, aplicável à adaptabilidade grupal (artigo 207.º/3), pelo que se atende

somente ao número de trabalhadores na equipa, seção ou unidade

económica no início de cada período de referência



Mecanismo de alteração

 A adaptabilidade pressupõe a modificação do horário de trabalho, mediante

o recurso ao disposto no artigo 217.º do CT

 Sempre que tenha uma duração superior a uma semana, a alteração do

horário deve ser precedida de:

◦ Consulta aos trabalhadores envolvidos

◦ Consulta à comissão de trabalhadores ou, na sua falta, à comissão sindical ou

intersindical ou aos delegados sindicais,

Após a consulta, ainda que vigore o regime de adaptabilidade, deve ser

afixada na empresa com antecedência de sete dias relativamente ao início

da sua aplicação, ou três dias em caso de microempresa.



Período de referência

 Artigo 207.º

É o intervalo de tempo durante o qual é apurada a duração média dos
PNT organizados segundo a regra da adaptabilidade

Fixação por IRCT (limite: 12 meses) ou supletivamente pela lei (regra:
4 meses; exceção: 6 meses)

Situação frequente: cláusula de renovação automática

 Não contam como dias de não trabalho: os dias de férias

 Contam como dias de trabalho: os dias de ausência por doença,
licença parental e licença para assistência a deficientes ou doentes
crónicos



Período de referência

 Críticas ao artigo 207.º do CT:

1.ª Não estabelece qualquer limite anual relativamente à renovação, por

acordo, do período de referência, o que pode transformar um regime de

exceção num regime regra

2.ª Eventual desconformidade com a Diretiva 2003/88 quando se admite que o

IRCT possa indiscriminadamente fixar um período de referência de 12

meses (não parece estar previsto no artigo 16.º, alínea b), nem no

artigo19.º, da Diretiva)

3.ª Necessidade de fixar uma disciplina mínima quanto à distribuição do tempo

de trabalho



Período de referência

LIMITES DA ADAPTABILIDADE

1.º Limites médios do PNT diário e semanal: 8h/dia e 40h/semana num

período de referência não excedente a 4, 6 ou 12 meses (art. 207.º, n.º 1);

2.º Limites absolutos: nos termos do n.º 1 do art. 211.º, no período de

referência o trabalho normal e o trabalho suplementar (todo, mesmo que

por caso de força maior) não podem exceder a média de 48h/semana

(limite máximo imposto pela Diretiva 2003/88).

Este limite não se aplica a trabalhadores que ocupem cargos de

administração e de direcção ou com poder de decisão autónomo que

estejam em situação de isenção de horário



Trabalhadores dispensados do regime de adaptabilidade

- Artigo 74.º/ 1 e 2: dispensa não automática dos trabalhadores

menores, quando o trabalho em regime de adaptabilidade for suscetível

de prejudicar a sua saúde ou segurança no trabalho;

- Artigo 87.º, n.º 1, al. a): pessoas com deficiência ou doença crónica

- dispensa não automática, quando o trabalho em regime de

adaptabilidade for suscetível de prejudicar a sua saúde ou segurança no

trabalho;

- Artigo 58.º/1: trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes, às quais

é concedido o direito de recusar.



Perspetiva do Tribunal Constitucional

Acórdão n.º 338/2010:

 O TC pronunciou-se pela não inconstitucionalidade do regime

jurídico da adaptabilidade (em concreto, dos artigos 205.º e 206.º)

 Argumentos invocados a favor da inconstitucionalidade:

- Adaptabilidade Individual: a desigualdade das partes

releva a injustiça do valor do silêncio

- Adaptabilidade Grupal: é uma adaptabilidade forçada,

imposta mesmo contra a vontade manifestada dos trabalhadores



Perspetiva do Tribunal Constitucional

 Entendimento doTC:

Adaptabilidade Individual:

- O CT prevê mecanismos de organização do tempo de trabalho

diversos do esquema semanal de 8h/dia e 40h/semana, que

permitem adequar os horários de trabalho às necessidades das

empresas

- A adaptabilidade não altera nem aumenta o PNT, há apenas uma

redistribuição do tempo de trabalho

- Se o empregador recorre à adaptabilidade é porque tem uma

razão justificada (no entanto, a lei não exige a invocação de

fundamento)

- O trabalhador tem a possibilidade de se opor a que o silêncio

seja valorado como declaração negocial (no entanto, a oposição

tem de ser apresentada por escrito)



Perspetiva do Tribunal Constitucional

ADAPTABILIDADE GRUPAL

 Problema de colisão com o princípio constitucional da liberdade sindical

e o princípio da filiação

= reconhecimento (parcial) da eficácia erga omnes da convenção coletiva

= promoção da desfiliação sindical

 Entendimento doTC:

- A adaptabilidade grupal impõe que a disponibilidade de uma maioria de trabalhadores

para aceitar um regime de adaptabilidade se sobreponha às situações específicas de

cada trabalhador, individualmente considerado

- A possibilidade de extensão baseia-se no princípio da igualdade, atendendo ao

conjunto de trabalhadores que presta atividade na mesma empresa e/ou setor

- Artigo 56.º/3 CRP: um trabalhador pode ficar vinculado por um instrumento coletivo

sem necessidade de aceitação específica da sua parte mas antes na autonomia

coletiva



Perspetiva do Tribunal Constitucional

 Quanto aos casos especiais de dispensa:

O conceito de "adaptabilidade" tem de valer em sentido amplo, de modo a abranger

outras formas de organização do tempo de trabalho impostas por regulamentação

coletiva de trabalho (artigos 208.º e 209.º): a mesma dispensa de

parentalidade, prevista no artigo 35.º, n.º 1, alínea q), do Código do

Trabalho, terá de valer para o "horário concentrado" e para o "banco

de horas”

Também se deve entender que existe direito à dispensa por razões de

saúde (artigo 64.º da Constituição) ou de integridade física e psíquica

(artigo 25.º da Constituição) do trabalhador, visto tratar-se de direitos

fundamentais que vinculam, diretamente as entidades privadas (artigo 18.º, n.º 1,

da Constituição) e não podem ser postos em causa por convenção coletiva de

trabalho

Logo, o TC parece admitir uma dispensa genérica do regime de adaptabilidade

(pelo menos, em caso de adaptabilidade grupal) sempre que estejam em causa

razões de saúde ou de integridade física ou psíquica



Perspetiva do Tribunal Constitucional

Votos de vencido: apenas quanto à adaptabilidade grupal, por

diferentes motivos, com destaque para a desproporcionalidade

da medida:

 O aumento de 4h/dia é desproporcional face ao artigo 59.º, n.º 1, alínea

d) CRP

 Não está demonstrado que a adaptabilidade seja o único meio para

atingir o fim pretendido pelo empregador ou que não haja outros

meios menos danosos

 A desproporcionalidade da medida existe principalmente quando o

trabalhador se haja oposto à aplicação do regime da adaptabilidade

 A adaptabilidade grupal é contrária ao direito ao repouso, ao lazer e à

conciliação da atividade profissional com a vida familiar dos

trabalhadores

 A adaptabilidade grupal é excessiva e intolerável e não se confunde

com a portaria de extensão, em que a decisão provém do Estado



Análise de jurisprudência

Acórdão doTJUE de 9.9.2003 (Jaeger)

Estava em causa a definição de tempo de trabalho e de período de

descanso no âmbito da urgência interna de um hospital

Direito alemão: distinguia entre:

- Serviços de permanência efetiva: o trabalhador está à disposição

do empregador e constantemente atento, a fim de poder intervir em

caso de necessidade

- Serviços de urgência interna: o trabalhador está presente e

pronto a retomar o serviço, a pedido do empregador, mas pode

descansar ou ocupar-se como entender enquanto tal não se verificar

- Serviços de chamada: o trabalhador não tem de estar à disposição

em certo local, mas deve estar contactável a fim de poder rapidamente

desempenhar a sua atividade profissional, se necessário

Só o serviço de permanência efetiva era considerado tempo de

trabalho, sendo os restantes tempo de descanso, exceto se

fosse prestada atividade durante os mesmos
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Acórdão doTJUE de 9.9.2003 (Jaeger)

Invocou os argumentos do Acórdão SIMAP (serviço de urgência

em Valência, Espanha), embora neste caso o médico pudesse

descansar no hospital, ou mesmo dormir: ainda assim, deve ser

considerado tempo de trabalho uma vez que estes períodos de

inatividade são inerentes ao tipo de serviço prestado nas

urgências
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Acórdão doTJUE de 25.11.2010

O trabalhador apresentou um pedido de compensação em razão

da duração excessiva do tempo de trabalho realizado como

sapador bombeiro

O regulamento vigente para esta atividade determinava que A

duração normal do trabalho dos funcionários que trabalhem por

turnos e cuja atividade semanal seja principalmente exercida no

serviço de permanência é, em média, de 54 horas

Provou-se que, em média, o trabalhador prestava 54 horas de

trabalho por semana, sendo que este pretendia que não fosse

ultrapassado o limite de 48 h / semana, previsto na Diretiva

2003/88/CE e reclamava as horas extraordinárias efetuadas até

então
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Acórdão doTJUE de 25.11.2010

- Considerou que o artigo 6.º, alínea b) da Diretiva constitui uma regra

de direito social da União e que consubstancia uma prescrição

mínima para assegurar a proteção da segurança e da saúde do

trabalhador

- O limite de 48h/semana inclui as horas extraordinárias

- Apesar de a Diretiva não prever expressamente a sanção, decorre do

princípio da responsabilidade do Estado pelos danos causados

aos particulares por violações do Direito da UE que esta deve

existir: assim, os particulares têm direito a reparação desde que:

1) A norma violada confira um direito ao particular

2) A violação da norma seja suficientemente caracterizada

3) Exista um nexo de causalidade direta entre a violação da norma e o

dano sofrido pelo particular

Concluiu existir direito a compensação pelas horas

extraordinárias prestadas, cabendo a cada EM fixar os

critérios de ressarcimento
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STJ 19.11.2008 (Relator Sousa Grandão)

O tempo de trabalho corresponde ao período em que o trabalhador está

a trabalhar ou se encontra à disposição da entidade empregadora e

no exercício da sua atividade ou das suas funções; o tempo de

descanso obtém-se por exclusão, de onde decorre que o respetivo

conceito pressupõe a prévia e necessária integração da primeira

modalidade (tempo de trabalho), sendo que a disponibilidade

relevante, para efeitos da sua qualificação como tempo de

trabalho, pressupõe que o trabalhador permaneça no seu

local de trabalho
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STJ 19.11.2008 (Relator Sousa Grandão)

Neste caso, o trabalhador era bombeiro e estava disponível de
forma permanente, 24 horas por dia (excepto aos domingos e
feriados, das 8h às 21.00h), uma vez que tinha de atender o
telefone a qualquer hora do dia ou da noite e, na sequência
deles, eventualmente, contactar motoristas das viaturas e o
Comando dos Bombeiros.

Porém, como residia no 1.º andar do edifício onde se encontrava
sediada a delegação dos Bombeiros e não especificou na petição
inicial os concretos períodos de tempo prestados em laboração
para além dos limites diários e semanal legalmente estabelecidos,
não se considerou haver trabalho suplementar. Ou seja, alegou a
disponibilidade permanente mas não a efetiva prestação de
trabalho naquele período.
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STJ 13.10.2010 (RelatorVasques Dinis)

É nulo o acordo firmado entre a entidade patronal e o trabalhador em que
se estabelece um horário de trabalho que desrespeita os limites do
período normal de trabalho resultantes da lei, devendo ser considerado
como trabalho suplementar, e como tal remunerado, o que excedeu os
limites máximos estabelecidos

Horário acordado:

2ª a 6ª, 7h às 20h, com 2h de intervalo

Sábado, 7h às 19h, com 2h de intervalo

Total = 54h/semana

Recusou expressamente a alegação de que o trabalhador estaria a agir
em abuso de direito



Conclusão


