
 

 

N/Ref. 148/16                  Angra do Heroísmo, dezembro de 2016 

 
Assunto: Setor de Escritório e Comércio - Trabalho suplementar em dia de descanso 
semanal – direito a descanso compensatório. Quando gozar? 
 

Caro Associado, 

 

Relembramos que segundo o disposto no artigo 232º do Código do Trabalho, o trabalhador 

tem direito a, pelo menos, um dia de descanso por semana que, de acordo com o n.º 2 do 

mesmo normativo, pode deixar de ser o Domingo, quando o trabalhador presta atividade em 

empresa ou setor de empresa dispensado de encerrar ou suspender o funcionamento um dia 

completo por semana (como é o caso do comércio), ou que seja obrigado a encerrar ou a 

suspender o funcionamento em dia diverso do domingo. 

 

 Por seu turno, a cláusula 17ª da Convenção Coletiva de Trabalho aplicável ao escritório e 

comércio (doravante CCT), determina que, quando estamos perante trabalho suplementar – 

considera-se trabalho suplementar o prestado fora do horário de trabalho - prestado em dia 

de descanso semanal (abrangendo aqui, quer o dia de descanso semanal complementar, quer 

o dia de descanso semanal obrigatório) e em dia feriado, para além do acréscimo 

remuneratório devido ao trabalhador (vide cláusula 16ª CCT e artigo 268º CT) este ainda 

deverá descansar num dos três dias seguintes, independentemente do período de trabalho 

suplementar prestado no dia de descanso semanal ou feriado. 

 

Na sequência de visitas inspetivas levadas a cabo pela Inspeção Regional de Trabalho (IRT) nas 

últimas semanas, tem sido questionado pelos nosso associados se no caso de o trabalhador 

prestar trabalho em dia de descanso semanal ou feriado, é possível o gozo do dia de descanso 

compensatório em dia diferente dos três dias seguintes. 

 

Assim sendo, e de acordo com o que consta da lei e de acordo com o que nos foi transmitido 

por escrito pela IRT, é possível desde que seja condição mais favorável para o trabalhador, 

uma vez que segundo o artigo 476º do CT “as disposições de instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho só podem ser afastadas por contrato de trabalho quando este estabeleça 

condições mais favoráveis para o trabalhador”. 

 



 

 

Desta forma, caso necessitem que os trabalhadores prestem trabalho suplementar em dia de 

descanso semanal ou feriado, é possível que seja atribuído o dia de descanso compensatório a 

que tem direito, num dia diferente, que não os 3 dias seguintes, desde que o trabalhador 

tenha dado o seu consentimento e seja condição mais favorável para o próprio. 

 

Para que não haja dúvidas do cumprimento destas regras aconselhamos que faça um acordo 

por escrito com o trabalhador em que mencione expressamente: 

-  a vontade do trabalhador em gozar o descanso compensatório mais tarde;  

- a data em que o trabalhador irá gozar o descanso compensatório;   

- e a menção que se trata de uma condição mais favorável ao trabalhador. 

 

Caso necessite de apoio na elaboração do documento mencionado ou de mais informações, 

por favor não hesite em contactar o nosso Departamento Jurídico através do e-mail 

juridico@ccah.eu ou pelo telefone 296 204 810. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 
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