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Circular n.º 28/2021 MAPA DE FÉRIAS – Elaboração e AFIXAÇÃO.  
Prorrogação do prazo legal.   

 

É do n.º 9, do art.º 241, do Código Trabalho: 

“9 - O empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do termo 

dos períodos de férias de cada trabalhador, até 15 de Abril de cada ano e 

mantém-no afixado nos locais de trabalho entre esta data e 31 de Outubro”. 

logo, é sua obrigação legal elaborar e afixar o MAPA DE FÉRIAS, até 15 Abril. Se não o fizer, 

comete uma contraordenação leve, nos termos do n.º 10, deste artigo 241. MAS,  

Atenção, acaba de ser publicado o DECRETO-LEI N.º 22-A/2021, de 

17 Março, com o objectivo de alterar e repristinar (reentrada em vigor), alguns diplomas, no 

que respeita a PRAZOS. Ora,  

O diploma base da pandemia, o DECRETO-LEI N.º 10-A/2021, de 13 

Março, foi-lhe acrescentado um artigo 32-A, com o título “Marcação de Férias”, o qual veio, 

excepcional e temporariamente, alterar o comando do n.º 9, do art.º 241, Código Trabalho, 

que voltamos a lembrar, disponha: 

“ 9 - O empregador elabora o mapa de férias, com indicação do início e do termo dos 

períodos de férias de cada trabalhador, até 15 de Abril de cada ano (…)”. 

e atirando, no ano de 2020, a elaboração do MAPA para data posterior. 

Ora, estamos em 2021, e interessa saber que, o art.º 12, daquele 

Decreto-Lei n.º 22-A/2021, veio repristinar, --- pôr a “vigorar de novo” ---, aquele art.º 32-A, 

do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, para a marcação das FÉRIAS, --- elaboração e afixação do 

MAPA para as férias a gozar no corrente ano, 2021, nos termos seguintes: 

“ARTIGO 32-A 

Marcação de Férias 

A aprovação e afixação do mapa de férias até ao dia 15 de abril, nos termos do n.º 9 

do artigo 241.º do Código do Trabalho, (…), pode ter lugar até 15 de maio”. 

Portanto, Sr. Industrial, este ano pode afixar o Mapa de Férias até ao 

dia 15 de Maio; excepcionalmente.  

Atenção: o que se decretou agora foi apenas e só prorrogar o prazo 

para 15 Maio. No que respeita ao restante comando do n.º 9, do art.º 241, Código do 

Trabalho, continua a ser de cumprimento obrigatório, ou seja:  

a) - a “obrigação de elaborar o Mapa”: se não o fizer, comete uma contraordenação, leve, --- 

n.º 10, do art.º 241, CT; além de poder ter problemas no futuro; 
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b) - no referido Mapa tem de indicar 

“(…) o início e o termo dos períodos de férias de cada trabalhador (…) 

o que quer dizer, se NÃO forem todos os seus Trabalhadores ao mesmo tempo de 

férias, --- com o consequente encerramento total das instalações ---, terá de discriminar 

no Mapa a vários períodos de férias; e, indicar, pelos nomes completos, os 

trabalhadores que vão de férias de x a y; e os que vão de férias de w a z.  

c) - que continua obrigado a manter o Mapa afixado nos locais de trabalho entre o dia 15 

de Maio a 31 Outubro 2021.  

Como venho aconselhando, desde sempre, quando recolher o Mapa de 

Férias, --- ou Mapas ---, deve guardar os mesmos durante 5 anos, pelo menos. E, ao retirar o 

Mapa do local, para o guardar, pedir a comparência de 2 trabalhadores que, no verso 

atestam, com letra própria:  

 

O presente Mapa de Férias esteve afixado na 

Empresa desde ___ de _________ de 2021, a ____ 

de ___________ de 2021. 

E, por ser verdade, vamos datar e assinar. 

_______________, ___ de __________ de 2021. 

Os Trabalhadores,  

_______________________________ 

(assinatura) 

_______________________________ 

(assinatura) 

 

Não custa nada fazer isto; e, fica salvaguardado para alguma surpresa 

de, anos volvidos, um trabalhador de má fé vir invocar que não foi afixado Mapa; que não 

houve férias; que o gozo de férias não foi completo, etc., etc.. 

  

 

  

   


