
ORGANIZAÇÃO DO TEMPO DE TRABALHO    
OS CONCEITOS EXISTENTES NA LEI
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Os horários, organizam  o tempo destinado ao trabalho e, também, o tempo disponível 
para o exercício da cidadania: estar com a família, participar noutras actividades sociais, 
descansar, etc. Tudo é indispensável para a manutenção de uma boa saúde mental e do 
bem-estar. Abdicar de horários com horas suficientes de descanso é colocar em causa 
todos os Direitos, enquanto profissionais e seres sociais!

Uniformizar procedimentos para elaboração de horários do grupo profissional de Enferma-
gem, com o intuito de conciliar os interesses da instituição, as necessidades do serviço e 
dos profissionais.
Os horários de enfermagem têm como objetivos:

• Distribuir os enfermeiros de forma equitativa (em número e competências desenvolvidas) 
pelos vários turnos;

• Assegurar a continuidade de cuidados de enfermagem aos utentes;
• Respeitar os direitos dos enfermeiros enquanto pessoas e profissionais;
• Promover a cultura organizacional com base no desenvolvimento individual.

Horário de Trabalho é entendível como a determinação de horas de início e termo do período 
normal de trabalho diário, bem como os intervalos de descanso. É o período de tempo que o 
enfermeiro terá que cumprir no seu local de trabalho, para realizar as atividades inerentes ao 
seu desempenho profissional. O horário de trabalho é executado por turnos e/ou  em jornada 
contínua.
Carga horária normal diária de Trabalho – é a que resultar da média de horas trabalhadas num 
dia ( 24 horas) por três turnos, ou seja 8 horas.
Carga Horária Normal Semanal – é o valor que contratualmente estiver definido no contrato de 
trabalho.
Semana de Trabalho é entendida de segunda-feira a domingo.
Descanso Semanal – Em cada semana de trabalho existe um descanso semanal obrigatório 
(Folga) acrescido de um dia de descanso semanal complementar.
Período de Referência ou de Aferição - este é o período, que temporalmente é sempre igual e 
daí se constituir como o valor de padrão. Na carreira de enfermagem o período de referência é 
de 4 semanas. Ao fim de 4 semanas a carga de trabalho expectável e a que foi executada deverá 
ser tendencialmente igual a Zero.
Intervalo de descanso entre turnos –A recomendação é de 16 horas.

Os horários deverão ser elaborados de forma equilibrada, justa e imparcial para todos enfermeiros.



Horário Fixo  - O cumprimento de carga horária normal diária compreendida entre as 8h e as 
20 h e sem variação diária de início de atividade. 
Horário por turnos — O trabalho por turnos é qualquer modo de organização de trabalho em 
equipa em que os enfermeiros ocupam sucessivamente os mesmos postos de trabalho num de-
terminado ritmo, incluindo o ritmo rotativo, que pode ser de tipo contínuo ou descontínuo, o que 
implica que os enfermeiros podem executar o trabalho a horas diferentes no decurso de um 
dado período de dias ou de semanas podendo compreender, dois ou três períodos de trabalho 
distintos praticados em jornada contínua. Pressupõe a existência de um sistema de rotação.

O horário em vigor compreende três períodos de trabalho 
distintos:

Manhã  08:00H - 16:00H (duração de 08:00H)
Tarde  15:30H - 24.00H (duração de 08:30H)
Noite  23:30H - 08:30H (duração de 09:00H)

Todos os serviços onde existem doentes internados é 
obrigatório a existência de um período de tempo que permita 
a passagem de informação como garante da continuidade 
da prestação de cuidados, nomeadamente: 

• Urgência/Emergência  
• Bloco Operatório 
• Bloco de Partos

Horários Flexíveis  —  Para além das modalidades já referidas, podem os órgãos de 
administração conceder, a requerimento dos interessados, horários adequados aos fins 
a que se destinam como sejam os horários flexíveis que compreendem uma variação de 
horas de início e de termo do período de trabalho diário em cinco dias da semana, tendo 
por base uma plataforma fixa diária. Cita-se a título de exemplo, enfermeiros com horário 
flexível para apoio a filhos menores ou que detenham estatuto de trabalhador estudante.

Os horários são o fator chave para que a Unidade de Cuidados funcione em pleno, 
assegurando cuidados contínuos e de qualidade aos utentes. Deste modo, os Enfermeiros 
Chefes ou Enfermeiros em funções de chefia, responsáveis pela sua elaboração, devem ter em 
conta os seguintes princípios:

• Características do serviço e dos profissionais;
• Natureza dos cuidados, dotação de pessoal e metodologia de trabalho;
• Conhecer a legislação em vigor sobre esta matéria.

Proceder a uma rotação justa e equilibrada do pessoal pelos vários turnos. 

Os trinta minutos de 
sobreposição de horário, 

considera-se o tempo 
necessário à 

passagem de turno.

Os serviços de Consulta 
Externa, Hospital de Dia, 

Psiquiatria ou outros podem 
ter horários específicos em 
função das necessidades 
particulares de cada um. 
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A prestação de trabalho por turnos obedece aos seguintes condicionalismos:
• Cabe ao enfermeiro chefe do serviço estabelecer as respetivas escalas de acordo com as 

normas estabelecidas na legislação específica aplicável aos enfermeiros; 
• Os horários por turnos são rotativos, devendo verificar-se com uma variação regular para 

todos os enfermeiros; 
• O horário por turnos deverá ser elaborado tipo “rotativo”, divulgado com a antecedência que 

permitia aos enfermeiros organizar a sua vida pessoal e familiar (horário planeado);
• As interrupções para repouso ou refeição — PAUSA —, desde que efetuadas dentro do próprio 

estabelecimento e quando não superiores a 30 minutos consideram-se incluídas no período 
de trabalho – Jornada Contínua;

• Os enfermeiros, têm direito para além do intervalo a que se refere a alínea anterior, a dois 
períodos de descanso nunca superiores a 15 minutos, que não devem coincidir com o início 
ou o fim da jornada de trabalho;

• Cada semana contempla dois dias de descanso: o descanso complementar (D), sendo 
equivalente ao Sábado e o descanso semanal obrigatório (F), equivalente ao Domingo;

• Os enfermeiros com idade superior a 50 anos poderão, se requererem, ser dispensados do 
trabalho por turnos, desde que daí não advenha prejuízo para o serviço;

• Os horários devem ter como base ou matriz preferencial a seguinte sequência de turnos:  
M, M, T, D, N, F. ou seja Manhã, Manhã, Tarde, Descanso, Noite e Folga.

Está em discussão a proposta de regulamento do Hospital. É importante a participação de todos 
porque este regulamento irá, também, organizar a vida pessoal de cada enfermeiro e, 
consequentemente, da sua família, amigos, etc.
O SEP já teve uma reunião com o Enfermeiro Diretor e vai enviar um parecer sobre esta proposta 
e, em termos gerais, propôs que o documento fosse constituído por uma parte de aplicação a 
todos os grupos profissionais seguido de capítulos de aplicação a cada setor, de acordo com as 
suas especificidades e legislação aplicável. 
Algumas questões que o SEP levantou na reunião e da análise ao documento:

1. Artº 2  - Horário de Trabalho, ponto 1 — o SEP considera importante as duas seguintes 
referências que constam no regulamento: que “todos os colaboradores (trabalhadores)” 
constem de uma escala, assim como, no ponto 4 a impossibilidade dos horários poderem 
ser alterados unilateralmente.;

2. Artº 3º  — Modalidades de Horários — seria importante que se fixasse quais são as 
modalidades de Horário a praticar, por exemplo, horários por turnos, desfasados, fixo e 
quais as que vão ser praticados no Hospital; 

3. Artº 4º  —  Horários Específicos —  ponto 1, alínea e) “demais situações especificas” - importa 
clarificar quais são estas situações; ponto 3, “As horas adicionais realizadas pelos tra-
balhadores com horário especifico, e de acordo com a legislação em vigor, não serão elegíveis 
como horas extraordinárias….” - por princípio, as situações que estão tipificadas no documento 
como “horários específicos” determinam reduções dos tempos de trabalho e, nestes casos, os 
trabalhadores não estão obrigados a realizar trabalho adicional/extraordinário. Outra situação 
é, se por necessidades do serviço é solicitado a estes trabalhadores que realizem trabalho 
adicional e, nestas circunstâncias, deve ser considerado e pago como trabalho extraordinário.  
Ainda, e caso aconteça, trabalho adicional, quem o fizer, deve requerer o seu pagamento;
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PROPOSTA DE REGULAMENTO do 
HOSPITAL de FARO



4.  Artº 5 º — ponto 1  - ao invés de “período normal de trabalho” deverá constar “jornada 
normal de trabalho” porque:

• Jornada = número de horas programadas para aquele turno
• Período normal de trabalho poderia ser caso estivesse definido a média de horas diárias       

de trabalho;

5.  Artº 6º — Controlo e validação de Registo de Assiduidade e Pontualidade, ponto 3,  - a 
contabilização do tempo de trabalho para os enfermeiros deverá ser contabilizado às 4 semanas;

6.  Artº 11º — Carga Horária  - Acrescentar um 4.1 com a reafirmação: “os horários dos 
enfermeiros são aferidos às 4 semanas”;

7.  Artº 13º — Saldo Horário — Não existe na Lei o conceito de SALDO HORÁRIO. A proposta de 
regulamento não especifica o limite superior e inferior para este “saldo horário”. O SEP entende 
que o limite não pode ser igual ou ultrapassar o número de horas de um dia de trabalho normal, 
ou seja o equivalente a 8 horas de trabalho. No ponto 3, o regulamento propõe que o gozo das 
horas a que chamam de “Saldo Contratual Final” seja sempre pago em tempo ou, caso não seja 
possível, em dinheiro, sem contudo definirem como; 

8.  Artº 14º — Bolsa de horas de compensação — O SEP chama a atenção que a Bolsa de 
Horas para os enfermeiros não tem suporte legal. A proposta deve clarificar, nomeadamente:
  -  o que se entende por bolsa de compensação?
 -  “o tempo constante na bolsa serve exclusivamente para compensar horas em falta na 
carga horária E NÃO REVESTE a forma pecuniária”  -  contudo, no artigo anterior está previsto a 
possibilidade de pagamento pecuniário. Como se articula?

9.  Art º 15º — Suplementos —  Suplemento é tudo o que decorre do tempo normal. Neste 
contexto o SEP propõe a alteração do ponto 1 para:  “são considerados suplementos remu-
neratórios todos os que resultam das horas de trabalho normal nos períodos noturnos, 
sábados, domingos e feriados.”;

10.  Artº 16º—Trabalho extraordinário/suplementar — retirar o ponto 3;

11.  Artº 22º — Coordenador de Escala — ponto f) a redação “fecho do mês…” alterar para “fecho 
do período de referência”;

12.  Artº 26º — “Gestão de Bolsa de Horas de compensação e saldo de horário”. SEP propõe que 
se altere o nome deste artigo para “Gestão de Pontualidade”.D
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O SEP enviou ao CA as suas propostas com solicitação 
de nova reunião.
Participa no plenário que vai ser agendado para 
discussão da proposta do Regulamento de Horários.


