
Propostas de redução do limite máximo do período normal de trabalho 

(pnt) previsto no art.º 105.º da LTFP (8h/dia, 40h/semanais) 

Fatores a ponderar 

O alargamento do limite máximo do período normal de trabalho (pnt) na Administração Pública 

para 8h diárias/40h semanais, (8h/40h) introduzido pela Lei n.º 68/2013, de 29 de agosto, e 

consagrado na Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP), aprovada pela Lei n.º 35/2014, 

de 20 de junho, (art.º 105.º) teve como fundamentos, uma maior convergência dos regimes 

laborais público e privado, bem como o suporte da redução de trabalhadores que se tem 

verificado pela via da aposentação, pela adesão aos programas de rescisões da Administração 

Pública e pelas restrições impostas a novas contratações e ainda enquanto medida de 

consolidação orçamental pela via da redução de encargos com trabalho suplementar. 

Prevê, contudo, o n.º 3 do art.º 105.º da LTFP a possibilidade de redução do limite máximo do 

pnt pela via da contratação coletiva de trabalho, cfr. n.º 3 do art.º 105.º da LTFP1.  

Assim, considerados os fundamentos supra indicados, tendo igualmente presente a necessidade 

de manutenção do rigor e esforço na contenção da despesa pública e de racionalização dos 

recursos humanos, deverão ser definidos critérios, cumulativos, a reunir pelos empregadores 

públicos para que possa ser considerada a possibilidade de em ACEP se reduzir o pnt de 8h/40h. 

Devem ser ainda atendias as especificidades das Administrações Públicas em causa, a Local e a 

Central, na ponderação a fazer ajustando-se os referidos critérios às suas realidades. 

Nestes termos e para a Administração Local, propõe-se seja ponderada e discutida a 

consideração dos fatores que seguidamente se enunciam: 

1. Questões prévias a considerar: 

a) Não estar sujeita à obrigação de redução de trabalhadores em resultado de 

situação de ruptura ou saneamento financeiros – Caso a autarquia esteja obrigada 

a procedimentos que visam o reequilíbrio das sua contas, os quais passam pela 

redução de trabalhadores, não fará sentido uma redução do pnt. Esta redução do 

pnt agravará tendencialmente os efeitos da redução de trabalhadores imposta, na 

medida em que configurará uma dupla redução que poderá ter como efeito 

imediato uma necessidade de alargamento dos limites do trabalho suplementar. 

b) Demonstração de neutralidade orçamental nas rubricas relativas a despesas com 

pessoal, nestas considerando também as despesas com a contratação de serviços 

em regime de tarefa ou avença – Terá de resultar claro que a redução do pnt não 

será geradora de um aumento de encargos nas rubricas relativas a despesas com 

pessoal, designadamente, não haverá aumento da despesa com trabalho 

suplementar ou em resultado da contratação de pessoal, seja pela admissão de 

novos trabalhadores seja pela contratação de serviços em regime de tarefa ou 

avença; 

                                                           
1 Vide igualmente a doutrina do Tribunal Constitucional expressa em Acórdão n.º 794/2013 que declarou a não 

inconstitucionalidade das normas da Lei n.º 68/2013. 



c) Demonstração dos ganhos de eficiência e eficácia resultantes da redução do pnt, 

atentos os custos de contexto e ponderada a evolução global dos recursos 

humanos – Demonstração de que a redução do pnt se traduz em melhorias de 

produtividade, bem como de realização atentos os recursos humanos e 

materiais da autarquia.  

 

2. Em sede de negociação do ACEP: 

a) Consagração de regimes de flexibilização da prestação do trabalho, designadamente 

a adaptabilidade ou o banco de horas, entre outros – a adoção de regimes de trabalho 

dotados de flexibilidade, permitirá uma melhor gestão dos tempos de trabalho 

atendendo à maior procura dos serviços em determinados momentos, que serão 

compensados por outros de redução dessa mesma atividade. Facilitam também a 

adoção de soluções que permitam uma melhor conciliação do trabalho com a vida 

familiar. 

b) Limitação do aumento do limite máximo de prestação do trabalho suplementar até às 

200 horas ano apenas a carreiras e categorias que assegurem o cumprimento das 

obrigações de prestação de serviço público legalmente estabelecidas e ponderada 

a carência dos recursos humanos no sector de atividade em que se encontram – 

não será coerente quando se reduz o pnt prever o alargamento dos limites de 

prestação de trabalho suplementar à generalidade dos trabalhadores, contrariando 

desta forma um dos fundamentos subjacentes ao alargamento efetuado e 

potenciando o aumento da despesa;  

c) Previsão de confirmação das condições subjacentes à redução do pnt no prazo de 

um ano – as condições indicadas supra deverão ser confirmadas decorrido um ano 

da entrada em vigor do ACEP que acorde na redução do pnt para as 35 horas, no 

sentido de se aferir se o serviço mantem ou não as condições que fundamentaram 

a redução do pnt, sendo que se tal não acontecer deverá ser reposto o regime 

supletivo do pnt de 40h/semanais. 

Caso os empregadores públicos não reúnam as condições para a redução do pnt pretendida, 

sugere-se ainda seja feita a proposta de previsão do pnt 8h/40h passível de revisão num prazo 

a definir considerado adequado à realização de uma avaliação da aplicação deste tempo de 

trabalho no serviço ou organismo. 

 


