
O artigo 57º denominada 
as férias colectivas

1. Sempre que o interes-
se do funcionamento da 
empresa o justifique, o 
empregador pode conce-
der férias colectivas aos 
trabalhadores encerran-
do, total ou parcialmente, 
o estabelecimento, du-
rante o período de férias.

2. Os trabalhadores com 
direito a férias por um pe-
ríodo superior ao tempo 
de encerramento da em-
presa, por férias colecti-
vas dos demais trabalha-
dores, podem optar pelo 
pagamento da retribuição 
correspondente às férias 
não gozadas ou por gozar 
os dias de férias remanes-

centes em data a acor-
dar com o empregador.

A Marcação do período 
de férias  - Artigo 58º

1.  A marcação do período 
de férias deve ser feita por 
mútuo acordo entre o em-
pregador e o trabalhador.

2. Na falta de acordo, 
compete à entidade em-
pregadora elaborar o 
mapa de férias, ouvi-
dos os delegados sindi-
cais e, na falta destes, 
ouvido o trabalhador.

Artigo 59º sobre alteração 
do período de férias

1. O período de férias 
fixado nos termos do 

artigo anterior é inalte-
rável, salvo por razões 
atendíveis ligadas ao 
trabalhador ou por exi-
gência imperiosa de fun-
cionamento da empresa, 
observando-se, em qual-
quer dos casos, o disposto 
nos números seguintes.

2. Quando, na data fixada 
para o início do período 
de férias, o trabalhador 
estiver temporariamente 
impedido de as iniciar, 
por facto que não lhe seja 
imputável, esse início é 
deferido para o primeiro 
dia útil seguinte à cessa-
ção do impedimento, sal-
vo se acordo diverso for 
celebrado entre as partes.

3. As alterações ou in-

terrupções dos períodos 
de férias estão sujeitas à 
comunicação, autoriza-
ção e à fixação nos mes-
mos termos aplicáveis 
à marcação de férias.

4. A alteração ou a in-
terrupção do período de 
férias por imperiosa ur-
gência de funcionamen-
to da empresa constitui 
para o empregador uma 
obrigação de indemni-
zar o trabalhador pe-
los prejuízos materiais 
e morais comprovada-
mente sofridos pelo tra-
balhador em razão da 
alteração ou interrupção.

Direito a Férias
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A duração das férias, em geral, são de 30 dias usufruídas em dias corridos, úteis e não úteis. As férias 
constituem um direito do empregado e a este  deve ser facultado todas as informações respeitantes à 
duração e outras relativas. 

De acordo com o artigo 56º da legislação laboral as férias podem ser gozadas em dois períodos inter-
polados, mediante acordo das partes, e isso deve acontecer no prazo de um ano a contar do seu venci-
mento.

As férias acomuladas não podem exceder 44 dias úteis. Podem ser requeridas na totalidade caso não 
causar transtorno à entidade empregadora e este esteja de acordo.

Esta edição traz pontos importantes para o entendimento do gozo de férias. 


