
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

ESCLARECIMENTOS  
TRABALHO SUPLEMENTAR E DESCANSO OBRIGATÓRIO 

 

Têm chegado ao SINDETELCO algumas dúvidas sobre o trabalho suplementar e 
descanso na STEF. 
 

Nesse sentido, e para que não restem duvidas, damos a conhecer aos trabalhadores o 
que diz o nosso Contrato Coletivo de Trabalho sobre estas matérias. Salientamos que 
estas cláusulas fazem parte do nosso CCT (Contrato Coletivo de Trabalho) que, por 

força da lei, a empresa está obrigada a cumprir. 
 

 Cláusula 26.ª 
(Tempo de trabalho suplementar) 

 

1- Considera-se trabalho suplementar o prestado fora do período normal de trabalho. 
2- É proibida a prestação de trabalho suplementar com carácter de regularidade. 
3- Só em casos inteiramente imprescindíveis e justificados poderá haver lugar a prestação de trabalho suplementar. 
4- A prestação de trabalho suplementar não excederá as duas horas diárias, nem ultrapassará, no total, as duzentas 
horas anuais. 
5- Excecionalmente, o período de trabalho suplementar poderá ultrapassar o limite estipulado no número anterior 
nos seguintes casos: 
a) Em serviço de desempanagem da viatura ou equipamento oficinal; 
b) Demoras provocadas pelo embarque ou desembarque de mercadoria. 
6- Todo o trabalho suplementar é objeto de registo interno mediante o recurso a meios informáticos ou manuais. 
 

Cláusula 29.ª 
(Descanso compensatório de trabalho suplementar) 

 

1- Considera-se haver sido prestado trabalho em dias de descanso semanal obrigatório e/ou complementar ou 
feriado sempre que não se verifique pelo menos 24 horas consecutivas de repouso no decurso do dia civil em que 
recair, salvaguardando-se e excetuando-se os seguintes casos: 
a) O trabalho que se prolongue até às 3 horas do dia civil de descanso semanal obrigatória, do dia de descanso 
complementar ou do dia feriado; 
b) Os casos de horário que envolvam a prestação de trabalho em dois dias civis. 
2- Se o trabalhador prestar trabalho em dia de descanso semanal obrigatório ou em dia feriado, tem direito a 
descansar 1 dia completo num dos três dias imediatamente seguintes. 
3- Os trabalhadores em serviço em local fora do país de residência, gozarão o dia ou dias de descanso resultantes 
do número anterior, após a sua chegada ao local de trabalho e necessariamente antes de voltar a sair do país. 
4- No caso do trabalhador não ter gozado o dia ou dias de descanso, conforme o previsto no número anterior, terá 
direito a receber o pagamento dos mesmo em singelo. 
5- O trabalho prestado em dia de descanso semanal complementar não confere direito a descanso compensatório 
 

Cláusula 24.ª 
(Tempo de descanso diário) 

 

1- O tempo de descanso diário entre duas jornadas de trabalho não pode ser inferior a 11 horas. 
2- Aos trabalhadores móveis, quando abrangidos pelo âmbito de aplicação do disposto na legislação aplicável, 
nomeadamente o Regulamento (CE) 561/2006 e as normas que o complementem ou no AETR (Acordo Europeu 
Relativo ao Trabalho das Tripulações dos Veículos que Efetuam Transportes 
Internacionais Rodoviários), serão observados os tempos aí definidos. 
 

TRABALHADOR BEM INFORMADO É UM TRABALHADOR MAIS PROTEGIDO 
 
Lisboa, 27 de Junho de 2019                                                                            O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
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