
 

EAbrief: Regime do pagamento em duodécimos dos subsídios de férias e de Natal em 2017/ 

Regime of payment in twelfths of holiday and Christmas bonus in 2017 

Lei n.º 42/2016, de 28 de Dezembro – Artigo 274º 

Subsídio de Natal 

De acordo com o art. 274º do Orçamento de Estado para 2017, publicado na Lei 42/2016, de 28 de 

dezembro, durante o ano de 2017, o subsídio de Natal previsto no art. 263º do Código do Trabalho, deve 

ser pago da seguinte forma: 

a) 50% até 15 de dezembro; 

b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano. 

No caso dos contratos de trabalho a termo e dos contratos de trabalho temporário, o pagamento 

fracionado do subsídio de Natal depende de acordo escrito entre as partes. 

Subsídio de férias 

De acordo com o art. 274º do Orçamento de Estado para 2017, publicado na Lei 42/2016, de 28 de 

dezembro, durante o ano de 2017, o subsídio de férias previsto no art. 264º do Código do Trabalho, deve 

ser pago da seguinte forma: 

a) 50% antes do início do período de férias. Em caso de gozo interpolado de férias, a parte do 

subsídio deve ser paga proporcionalmente a cada período de gozo; 

b) Os restantes 50% em duodécimos ao longo do ano. 

No caso dos contratos de trabalho a termo e dos contratos de trabalho temporário, o pagamento 

fracionado do subsídio de férias depende de acordo escrito entre as partes. 

Cessando o contrato de trabalho antes do termo do ano civil de 2017, o empregador pode recorrer a 

compensação de créditos quando os montantes efetivamente pagos ao trabalhador excedam os que lhe 

seriam devidos. 

Os pagamentos dos subsídios de Natal e de férias em duodécimos são objeto de retenção autónoma, não 

podendo, para cálculo do imposto a reter, ser adicionados às remunerações dos meses em que são pagos 



ou postos à disposição do trabalhador, de acordo com o previsto na lei. 

O regime acima previsto pode ser afastado por manifestação de vontade expressa do trabalhador, a 

exercer no prazo de cinco dias a contar da entrada em vigor do Orçamento de Estado para 2017, ou seja, 

até ao dia 06 de Janeiro. Neste caso, aplicar-se-ão as cláusulas de instrumento de regulamentação 

coletiva de trabalho e de contrato de trabalho que disponham em sentido diferente ou, na sua ausência, 

o previsto no Código do Trabalho. 

Este diploma entrou em vigor a 01/01/2017. 

… 

Law no. 42/2016 of 28/12 – Article 274º 

Christmas bonus 

According to article 274º of the State Budget for 2017, published in Law no. 42/2016 of 28/12, during the 

year 2017, the Christmas bonus provided for in article 263º of the Labour Code should be paid by the 

following form: 

a) 50% until 15th of December; 

b) The remaining 50% in twelfths over the year. 

In the case of fixed-term employment contracts and temporary work contracts, the fractional payment of 

the Christmas bonus depends on a written agreement between the parties. 

Holiday bonus 

According to article 274º of the State Budget for 2017, published in Law no. 42/2016 of 28/12, during the 

year 2017, the holiday bonus provided for in article 264º of the Labour Code should be paid by the 

following form: 

a) 50% before the beginning of the vacation period. In case of divided vacation period, the part of 

the bonus should be paid in proportion to each period of enjoyment; 

b) The remaining 50% in twelfths over the year. 

In the case of fixed-term employment contracts and temporary employment contracts, the fractional 

payment of the holiday bonus depends on a written agreement between the parties. 

Upon termination of the employment contract before the end of the 2017 calendar year, the employer 

can be reached to the offsetting of claims, when the amounts effectively paid to the employee exceed 

those due to him. 

The payments of holiday and Christmas bonus leave in twelfths are subject to autonomous retention and 

can’t be added to the remuneration of the months to which they are paid or made available to the 



employee in order to calculate the tax to be withheld law. 

The above-mentioned regime can be dismissed by expression of will of the employee, to exercise within 

five days of the entry into force of the State Budget for 2017, that is, until January 6. In this case, the 

clauses of collective regulation instrument bargaining and employment contracts that differ in their 

meaning or, in their absence, the provisions of the Labour Code shall apply. 

This diploma entered into force on 01/01/2017. 
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