
 

 

N/Ref. 190/12                Angra do Heroísmo, Dezembro de 2012 

 

Assunto: Encerramento de empresa ou estabelecimento para férias dos 

trabalhadores - 2013  

 

Exmo.(s) Associado(s), 

 

Vimos pela presente relembrar V./Exa.(s), que com a publicação da Lei n.º 23/2012, de 25 de 

Junho, verificaram-se alterações a nível da marcação do período de férias no caso de 

encerramento do estabelecimento para gozo de férias dos trabalhadores. 

 

Como é do seu conhecimento, nos termos do disposto no n.º 1 do artigo 242.º do Código do 

Trabalho, sempre que for compatível com a natureza da actividade, o empregador pode 

encerrar a empresa ou o estabelecimento, total ou parcialmente, para férias dos 

trabalhadores: 

a) Até quinze dias consecutivos entre 1 de Maio e 31 de Outubro; 

b) Por período superior a quinze dias consecutivos ou fora do período enunciado na alínea 

anterior, quando assim estiver fixado em instrumento de regulamentação coletiva ou 

mediante parecer favorável da comissão de trabalhadores; 

c) Por período superior a quinze dias consecutivos, entre 1 de Maio e 31 de Outubro, 

quando a natureza da actividade assim o exigir. 

 

O n.º 2 do mesmo artigo 242.º Código do Trabalho, estabelece ainda, que o empregador pode 

encerrar a empresa ou o estabelecimento, total ou parcialmente, para férias dos 

trabalhadores: 

a) Durante cinco dias úteis consecutivos na época de férias escolares do Natal; 

b) Um dia que esteja entre um feriado que ocorra à terça-feira ou quinta-feira e um dia de 

descanso semanal, ou seja, em dias que façam “ponte”. 

 

Caso opte por encerrar a empresa num dia entre feriado e dia de descanso semanal, o 

empregador, até ao dia 15 de Dezembro do ano anterior, deve informar os trabalhadores 

abrangidos, sobre as “pontes” a efetuar no ano seguinte.  

 



 

 

As férias gozadas nestes termos, devem constar do mapa de férias que, até dia 15 de Abril, 

tem de ser afixado na empresa. 

 

A presente circular não dispensa a leitura do referido diploma, que poderá consultar em 

www.dre.pt ou através do site desta Câmara do Comércio. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

 

 


