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Com a chegada do Verão, aproxima-se também o período de férias de grande parte dos portugueses.
 
 Apesar do tempo ainda instável, o Verão está a chegar. Muitos trabalhadores já planearam as suas
férias e ultimam agora os preparativos para uns dias de descanso, longe das suas empresas. Conheça
alguns direitos e deveres previstos no Código do Trabalho.
 
 Como é que as empresas determinam e distribuem os dias de férias pelos seus trabalhadores?
 
 "Em princípio, por acordo", explica Pedro Romano Martinez, professor na Faculdade de Direito da
Universidade de Lisboa. Sem acordo, cabe ao empregador decidir. Além disto, há que ter em conta os
casos específicos em que as "empresas encerram, e, aqui, o período de encerramento constitui férias",
indica ainda o presidente do Instituto de Direito do Trabalho da Faculdade de Direito de Lisboa.
 
 Já António Monteiro Fernandes sublinha que, "em regra, os empregadores dão bastante margem às
preferências dos trabalhadores, mas pode acontecer que, sobretudo para salvaguardar o
funcionamento das empresas em certas épocas, tenham que fazer uma repartição equitativa dos
períodos de férias". O professor do ISCTE acrescenta que a própria lei prevê que os períodos mais
disputados sejam "rateados", para beneficiar alternadamente todos os trabalhadores.
 
 O Código do Trabalho diz que o empregador deve elaborar o mapa de férias até 15 de Abril. A
entidade patronal pode alterar unilateralmente o meu período de férias?
 
 Romano Martinez explica que isto pode acontecer em determinadas circunstâncias: "porque houve um
imprevisto, um trabalhador entretanto adoeceu", exemplifica, acrescentando que "tem de haver
justificação".
 
 Também Monteiro Fernandes entende que este caso é possível mas o empregador "tem que
indemnizar o trabalhador por prejuízos". É o que acontece, por exemplo, quando o trabalhador já
pagou as férias planeadas nas datas inicialmente fixadas. Mas a alteração só pode ocorrer "por
exigências imperiosas do funcionamento da empresa", que têm que ser declaradas e provadas,
acrescenta.
 
 O empregador pode chamar-me para voltar ao trabalho durante as minhas férias?
 
 O professor Monteiro Fernandes mantém a resposta já dada para a pergunta anterior, mas acrescenta
uma "exigência adicional": "é que a interrupção não impeça o gozo seguido de metade do período de
férias a que o trabalhador tenha direito".
 
 Já Romano Martinez reitera que a possibilidade de o empregador chamar o trabalhador para voltar ao
trabalho durante o seu período de férias só é possível em "condições excepcionalíssimas", o que
implica que o trabalhador recupere depois os seus dias de férias e tenha até direito ao "pagamento de
prejuízos".
 
 Sim. A suspensão ocorre sempre em caso de impedimento que não seja da responsabilidade do
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trabalhador, diz Monteiro Fernandes. "Tem que ser uma doença comprovada", acrescenta Romano
Martinez.
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