
 

 

N/Ref. 37/14                         Angra do Heroísmo, março de 2014 

 
Assunto: IMPEDIMENTO PROLONGADO (BAIXA MÉDICA) E FÉRIAS DO TRABALHADOR. 

  
Caro Associado, 
 

Tire todas as suas dúvidas sobre este assunto! 
 
Vimos relembra-lo relativamente à questão do pagamento do subsídio de férias e respetivo 

gozo de dias de férias, na situação de impedimento prolongado (baixa médica) do trabalhador, 

conforme o estabelecido na Lei n.º 7/2009, de 12 de Fevereiro (Código do Trabalho). 

 
De acordo com o artigo 237.º n.º1 do Código do Trabalho, o trabalhador tem direito, em cada 

ano civil, a um período de férias retribuídas, que se vence em 1 de Janeiro.  

 
Já no n.º 2 do mesmo artigo, está previsto que esse mesmo direito não está condicionado à 

assiduidade ou efectividade de serviço. 

  
Assim, no caso de um trabalhador que esteve impedido de exercer as suas funções por motivo 

de impedimento prolongada (baixa médica), ele tem direito a gozar os 22 dias úteis de férias e 

a receber na totalidade o respetivo subsídio, se o início e termo da suspensão ocorrerem no 

mesmo ano civil, ou seja, independentemente da duração da baixa, o período de férias bem 

como o subsídio de férias não sofrem redução.  

 
Na situação supramencionada, não há qualquer redução do período de férias no ano do gozo 

de férias, nem nos anos seguintes, uma vez que não é uma situação prevista no art. 239.º, 

estando em conformidade com o disposto nos n.ºs 1 e 2 do art. 237.º e art. 247.º do Código do 

Trabalho. 

 
De acordo com o artigo 239.º do Código do trabalho, onde estão previstos os casos especiais 

de duração do período de férias, apenas há lugar à redução do período de férias e 

consequentemente ao subsídio de férias, nas seguintes situações: 

 No ano da admissão do trabalhador; 

 Em contratos inferiores a 6 meses; 

 Quando o contrato inicia a suspensão num ano civil e cessa a suspensão no ano/s 

civil(s) seguinte(s), tem direito às férias tal como no ano da sua admissão. 



 

 

 
No entanto, conforme n.º 6, do art. 239.º do Código do Trabalho, no caso de o impedimento 

prolongado ter iniciado em ano anterior e cessar no ano civil seguinte de quando iniciou, 

procede-se à redução, tendo o trabalhador direito aos proporcionais do tempo trabalhado, 

sendo o pagamento do respetivo subsídio de férias efetuado quando o trabalhador regressar 

ao serviço e será a partir dessa data que poderá gozar as férias referentes ao ano anterior. 

 
De forma a ficar mais elucidado sobre este assunto, serão colocados alguns exemplos de 

situações que possam ocorrer.  

 
Exemplos: 

 
1. Tenho um funcionário na minha empresa, que foi admitido a 20 de Fevereiro de 

2000, que iniciou baixa médica a 22 Agosto 2012 e regressou ao trabalho a 15 de 

Dezembro do mesmo ano. Ele tem direito às férias e ao subsídio de férias 

relativamente ao tempo que esteve de baixa? 

R.: Sim, dado que a baixa iniciou e cessou no mesmo ano civil, e como tal caso não está 

previsto no art. 239.º do CT, não há lugar à redução desses direitos. Assim sendo, o 

trabalhador terá direito à totalidade do subsídio de férias e ao período de férias tal como teria 

se estivesse a exercer funções na empresa. 

 
2. Uma funcionária que foi admitida na empresa a 5 de Fevereiro de 2013, com 

contrato a termo, e a 22 de Abril do mesmo ano iniciou a baixa médica, voltando ao 

serviço a 8 de Julho do mesmo ano. Neste caso, ela tem direito a férias e respetivo 

subsídio relativamente ao tempo que esteve de baixa? 

R.: Não. Neste caso, como a trabalhadora se encontra no ano da admissão, as férias e subsídio 

de férias são calculados proporcionalmente ao tempo trabalhado, apesar da baixa iniciar e 

terminar no mesmo ano civil (tal como prevê o artigo 239.º n.ºs 1 e 2 do Código do Trabalho). 

 
3. Na minha empresa, um trabalhador admitido em 2011 com contrato a termo incerto, 

colocou baixa médica a 1 de Junho de 2012, sendo que regressou a 29 de Janeiro de 

2013. A que férias ele tem direito? E quando tenho de efectuar o pagamento do 

subsídio de férias? 

R.: O trabalhador terá direito apenas aos proporcionais de que trabalhou, dado que a baixa 

terminou no ano seguinte ao que iniciou, tal como está previsto no n.º 6 do artigo 239.º do CT. 



 

 

Já quanto ao pagamento do subsídio, este terá de ser pago após ele regressar da baixa médica 

e antes de gozar as férias referentes ao ano anterior respectivas ao tempo trabalhado (de 1 de 

Janeiro de 2012 a 31 de Maio do mesmo ano).  

 
4. Se uma baixa médica iniciou a 20 de Dezembro de 2012 e terminou a 15 de Janeiro 

do ano seguinte, o trabalhador tem direito a férias e ao respectivo subsídio referente 

ao tempo que esteve de baixa? 

R.: Sim, dado que não se trata de impedimento prolongado, por não exceder os 30 dias. Assim 

sendo, as férias e respectivo subsídio serão contabilizados como seriam se o trabalhador 

estivesse ao serviço. 

 
5. No caso de um trabalhador efetivo que iniciou o impedimento prolongado a 5 de 

Maio de 2011 e que regressou a 4 de Abril de 2013, quanto ao ano de 2012, ele tem 

direito a gozar dias de férias e ao pagamento do respetivo subsídio de férias?  

R.: Não. Uma vez que o ano da cessação do impedimento prolongado não foi no ano seguinte 

ao do seu início – tal como sucede no caso em apreço –, o direito a férias e respetivo subsídio é 

calculado nos mesmos moldes que os adotados no ano de admissão do trabalhador – cfr. art. 

239.º nº 6 CT. Assim, o trabalhador apenas tem direito a férias após 6 meses completos de 

execução de contrato, sendo certo que a duração do respetivo período será equivalente a 2 

dias úteis por cada mês de duração do contrato após a cessação do impedimento, até ao 

máximo de 20 dias úteis. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 


