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INFORMAÇÃO N.º 049/2015 

 

Consulente:  Secretário Regional do Norte 

Assunto:  Descanso compensatório devido pela prestação de trabalho consecutivo  

  superior a 12 horas 

 

Informação: 

 

 

  Como é sabido, avultam ainda hoje situações em que os trabalhadores médicos 

se expõem à prestação de trabalho consecutivo de duração superior a 12 horas, por exemplo 

de 24 horas, quando não mais. 

  Entre diversas questões sérias a ponderar a este propósito, como sejam as da 

segurança do ato médico, uma persiste que se prende com a medida, em número de horas, do 

descanso compensatório que é devido ao trabalhador médico colocado em tão ingrata situação. 

  Ora, atualmente, existe doutrina e norma convencional que expressis verbis 

aborda o tema e o resolve com clareza. Trata-se da Deliberação da Comissão Paritária, do 

Acordo Coletivo de Trabalho 2/2009, 13.X, DR, 2.ª série, 198 (com as alterações que lhe 

foram introduzidas pelo Aviso n.º 17239/2012, publicado em 27 de dezembro, no Diário da 

República 2.ª série, n.º 250, parte J3), publicada como Aviso n.º 23874/2011, DR, 2.ª série, n.º 

237, 13.XI, na qual se dispõe que: 

 

  “2 – No caso em que é prestado um período de trabalho consecutivo superior a 

12 horas, por exemplo, 24 horas, e também no pressuposto de que a sua jornada de trabalho 

seguinte se realize no período de 24 horas referido no exemplo anterior [i.e., nas 24 horas 

imediatamente seguintes ao período de trabalho que confere o direito ao descanso 

compensatório], o médico tem direito ao número de horas igual ao da sua jornada seguinte 
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(podendo este ser de 7, 8 ou 9 horas, consoante o período normal de trabalho do trabalhador 

em concreto).” 

 

  Como se vê, adotou-se um limite máximo quanto ao número de horas auferido 

como descanso compensatório: “igual ao da jornada de trabalho seguinte”. 

  Esta deliberação foi tomada por unanimidade dos representantes do Governo e 

dos Sindicatos, razão por que é vinculativa e deve ser integralmente cumprida desde 13 de 

fevereiro de 2012 pelos seus destinatários: os conselhos de administração e os trabalhadores 

médicos a que se aplica o instrumento de regulamentação coletiva de trabalho. 

 Também se consigna na presente deliberação uma outra importante regra, a de 

que: 

 

 “A elaboração do horário individual de cada médico deve ter em conta o direito 

ao referido descanso obrigatório [sublinhado nosso]”. 

 

 

 

 

  Lisboa, 12 de fevereiro de 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 


