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Reposição de Feriados
Foi publicada em Diário da República a décima alteração ao
Código do Trabalho.
Com esta alteração, são repostos os quatro feriados suprimidos
em 2013, dois civis e dois religiosos. Com efeitos a partir de 2
de Abril de 2016, são reintroduzidos os seguintes feriados
nacionais:
Corpo de Deus (que este ano se celebra a 26 de Maio)
Implantação da República - 5 de Outubro
Dia de Todos-os-Santos - 1 de Novembro, e
Restauração da Independência - 1 de Dezembro

Public Holidays Reinstated
The tenth amendment to the Portuguese Labour
Code was published in the Official Gazette.
This amendment reinstates the four public holidays
that had been suppressed in 2013, two civil and two
religious. With effect from April 2, 2016, the
following public holidays are reinstated:

Corpus Christi - this year on 26 May
Proclamation of the Republic – 5 October
All Saints' Day - 1 November, and
Restoration of Independence - 1
December
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