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Pagamento de subsídios de 
Natal e férias 

Regime geral 

Foi publicada a Lei n.º 11/2013, de 28 de 
Janeiro, que estabelece um regime temporário 
de pagamento fraccionado dos subsídios de 
Natal e férias, a saber: 

Subsídio 
de Natal 

50% até 15 de 
Dezembro de 2013 O remanescente 

deverá ser pago em 
duodécimos durante 
o ano de 2013 Subsídio 

de férias 
50% antes do início 
do período de férias 

 
Em caso de férias interpoladas, a primeira 
parte do subsídio deverá ser paga, 
proporcionalmente, a cada período de gozo de 
férias. 

Pagamento integral 

A pedido do trabalhador, deduzido no prazo de 
cinco dias a contar da data da entrada em 
vigor da presente Lei, o pagamento dos 
subsídios de Natal e de férias pode ser 
efectuado por inteiro nos meses em que 
normalmente os receberia. 

Retenção na fonte 

O pagamento dos subsídios de Natal e férias 
em duodécimos estará sujeito a retenção na 
fonte autónoma, ou seja, os subsídios não 
serão adicionados às remunerações mensais 
para efeitos do apuramento de imposto a reter. 

 

 

 

 

Contratos a termo e de trabalho 
temporário 

No caso de contratos de trabalho a termo e de 
contratos de trabalho temporário, só mediante 
acordo escrito entre as partes poderá ser 
aplicado o regime de pagamento fraccionado 
dos subsídios. 

Entrada em vigor e produção de 
efeitos 

Apesar da presente Lei entrar em vigor dia 29 
de Janeiro do corrente, este regime produz 
efeitos a 1 de Janeiro e vigora até 31 de 
Dezembro de 2013. 

 

Consulte aqui o diploma. 
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Getting to the point 
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