


AFIXAÇÃO NOS TERMOS DO ARTº 127º, Nº 4, DO CÓDIGO DO TRABALHO

CÓDIGO DO TRABALHO 

DIREITOS DA PARENTALIDADE

Artigo 33.º 

Parentalidade

1 - A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes.  
����2V�WUDEDOKDGRUHV�WrP�GLUHLWR�j�SURWHFomR�GD�VRFiedade e do Estado na realização da sua 

LQVXEVWLWXtYHO�DFomR�HP�UHODomR�DR�H[HUFtFLR�GD�SDUentalidade.  

Artigo 34.º 

Articulação com regime de protecção social

1  A protecção social nas situações previstas na presente subsecção, designadamente os 

regimes de concessão de prestações sociais para os diferentes períodos de licença por 

parentalidade, consta de legislação específica.  

2  Para efeitos do disposto na presente subsecção, consideramse equivalentes a períodos de 

licença parental os períodos de concessão das prestações sociais correspondentes, atribuídas a 

um dos progenitores no âmbito do subsistema de solidariedade e do sistema previdencial da 
segurança social ou outro regime de protecção social de enquadramento obrigatório.  

Artigo 35.º 

Protecção na parentalidade

1  A protecção na parentalidade concretizase através da atribuição dos seguintes direitos:  

a) Licença em situação de risco clínico durante a gravidez;  
b) Licença por interrupção de gravidez;  

c) Licença parental, em qualquer das modalidades;  

d) Licença por adopção;  

H��/LFHQoD�SDUHQWDO�FRPSOHPHQWDU�HP�TXDOTXHU�GDV�PRdalidades;  
I��'LVSHQVD�GD�SUHVWDomR�GH�WUDEDOKR�SRU�SDUWH�GH�Wrabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por 

motivo de protecção da sua segurança e saúde;  

g) Dispensa para consulta prénatal;  

h) Dispensa para avaliação para adopção;  



i) Dispensa para amamentação ou aleitação;  

j) Faltas para assistência a filho; 

l) Faltas para assistência a neto;  

m) Licença para assistência a filho;  

n) Licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica;  

o) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;  
p) Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares;  
q) Dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade;  
r) Dispensa de prestação de trabalho suplementar;  

s) Dispensa de prestação de trabalho no período nocturno.  
2  Os direitos previstos no número anterior apenas se aplicam, após o nascimento do filho, a 

trabalhadores progenitores que não estejam impedidos ou inibidos totalmente do exercício do 

poder paternal, com excepção do direito de a mãe gozar 14 semanas de licença parental inicial e 

dos referentes a protecção durante a amamentação.  

Artigo 36.º 

Conceitos em matéria de protecção da parentalidade

1  No âmbito do regime de protecção da parentalidade, entende-se por:  
a) Trabalhadora grávida, a trabalhadora em estado de gestação que informe o empregador do 

seu estado, por escrito, com apresentação de atestado médico;  

b) Trabalhadora puérpera, a trabalhadora parturiente e durante um período de 120 dias 

subsequentes ao parto que informe o empregador do seu estado, por escrito, com apresentação 

de atestado médico ou certidão de nascimento do filho;  
c) Trabalhadora lactante, a trabalhadora que amamenta o filho e informe o empregador do seu 
estado, por escrito, com apresentação de atestado médico.  

2  O regime de protecção da parentalidade é ainda aplicável desde que o empregador tenha 

FRQKHFLPHQWR�GD�VLWXDomR�RX�GR�IDFWR�UHOHYDQWH���

Artigo 37.º 

Licença em situação de risco clínico durante a gravidez

1  Em situação de risco clínico para a trabalhadora grávida ou para o nascituro, impeditivo do 

exercício de funções, independentemente do motivo que determine esse impedimento e esteja 
este ou não relacionado com as condições de prestação do trabalho, caso o empregador não lhe 

proporcione o exercício de actividade compatível com o seu estado e categoria profissional, a 
trabalhadora tem direito a licença, pelo período de tempo que por prescrição médica for 

considerado necessário para prevenir o risco, sem prejuízo da licença parental inicial.  

2  Para o efeito previsto no número anterior, a trabalhadora informa o empregador e apresenta 
atestado médico que indique a duração previsível da licença, prestando essa informação com a 

antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência comprovada pelo médico, logo que possível.  

3  Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto no n.º 1.  



Artigo 38.º 

Licença por interrupção da gravidez

1  Em caso de interrupção da gravidez, a trabalhadora tem direito a licença com duração entre 

14 e 30 dias.  
����3DUD�R�HIHLWR�SUHYLVWR�QR�Q~PHUR�DQWHULRU��D�WUabalhadora informa o empregador e apresenta, 
ORJR�TXH�SRVVtYHO��DWHVWDGR�PpGLFR�FRP�LQGLFDomR�GR período da licença.  

����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�PXLWR�JUDYH�D�YLRODoão do disposto no n.º 1.  

Artigo 39.º 

Modalidades de licença parental

$�OLFHQoD�SDUHQWDO�FRPSUHHQGH�DV�VHJXLQWHV�PRGDOLGDdes:  
a) Licença parental inicial;  

b) Licença parental inicial exclusiva da mãe;  

F��/LFHQoD�SDUHQWDO�LQLFLDO�D�JR]DU�SHOR�SDL�SRU�LPpossibilidade da mãe;  

d) Licença parental exclusiva do pai.  

Artigo 40.º 

Licença parental inicial

1 - A mãe e o pai trabalhadores têm direito, por nascimento de filho, a licença parental inicial de 

120 ou 150 dias consecutivos, cujo gozo podem partilhar após o parto, sem prejuízo dos direitos 

da mãe a que se refere o artigo seguinte.  

����2�JR]R�GD�OLFHQoD�UHIHULGD�QR�Q~PHUR�DQWHULRU�Sode ser usufruído em simultâneo pelos 

progenitores entre os 120 e os 150 dias.  
����$�OLFHQoD�UHIHULGD�QR�Q�����p�DFUHVFLGD�HP����Gias, no caso de cada um dos progenitores 
JR]DU��HP�H[FOXVLYR��XP�SHUtRGR�GH����GLDV�FRQVHFXWivos, ou dois períodos de 15 dias 

FRQVHFXWLYRV��DSyV�R�SHUtRGR�GH�JR]R�REULJDWyULR�SHla mãe a que se refere o n.º 2 do artigo 

seguinte.  
����1R�FDVR�GH�QDVFLPHQWRV�P~OWLSORV��R�SHUtRGR�GH�licença previsto nos números anteriores é 

DFUHVFLGR�GH����GLDV�SRU�FDGD�JpPHR�DOpP�GR�SULPHLUo.  
����(P�FDVR�GH�SDUWLOKD�GR�JR]R�GD�OLFHQoD��D�PmH�H o pai informam os respectivos 
HPSUHJDGRUHV��DWp�VHWH�GLDV�DSyV�R�SDUWR��GR�LQtFLR e termo dos períodos a gozar por cada um, 

entregando para o efeito, declaração conjunta.  

6  O gozo da licença parental inicial em simultâneo, de mãe e pai que trabalhem na mesma 

empresa, sendo esta uma microempresa, depende de acordo com o empregador.  
7  Caso a licença parental não seja partilhada pela mãe e pelo pai, e sem prejuízo dos direitos 

da mãe a que se refere o artigo seguinte, o progenitor que gozar a licença informa o respectivo 



empregador, até sete dias após o parto, da duração da licença e do início do respectivo período, 

juntando declaração do outro progenitor da qual conste que o mesmo exerce actividade 
profissional e que não goza a licença parental inicial.  
8  Na falta da declaração referida nos n.os 4 e 5 a licença é gozada pela mãe.  

9  Em caso de internamento hospitalar da criança ou do progenitor que estiver a gozar a licença 

prevista nos n.os 1, 2 ou 3 durante o período após o parto, o período de licença suspendese, a 

pedido do progenitor, pelo tempo de duração do internamento.  
10  A suspensão da licença no caso previsto no número anterior é feita mediante comunicação 

ao empregador, acompanhada de declaração emitida pelo estabelecimento hospitalar.  
11  Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1, 2, 3, 7 ou 8.  

Artigo 41.º 

Períodos de licença parental exclusiva da mãe

1  A mãe pode gozar até 30 dias da licença parental inicial antes do parto.  
2  É obrigatório o gozo, por parte da mãe, de seis semanas de licença a seguir ao parto.  

3 - A trabalhadora que pretenda gozar parte da licença antes do parto deve informar desse 

propósito o empregador e apresentar atestado médico que indique a data previsível do parto, 

prestando essa informação com a antecedência de 10 dias ou, em caso de urgência comprovada 

pelo médico, logo que possível.  

4  Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1 ou 2.  

Artigo 42.º 

Licença parental inicial a gozar por um progenitor em caso de impossibilidade do outro

1  O pai ou a mãe tem direito a licença, com a duração referida nos n.os 1, 2 ou 3 do artigo 

40.º, ou do período remanescente da licença, nos casos seguintes:  
a) Incapacidade física ou psíquica do progenitor que estiver a gozar a licença, enquanto esta se 

mantiver;  
b) Morte do progenitor que estiver a gozar a licença.  
2  Apenas há lugar à duração total da licença referida no n.º 2 do artigo 40.º caso se verifiquem 

as condições aí previstas, à data dos factos referidos no número anterior.  

3  Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica da mãe, a licença parental inicial a 

JR]DU�SHOR�SDL�WHP�D�GXUDomR�PtQLPD�GH����GLDV���

4 - Em caso de morte ou incapacidade física ou psíquica de mãe não trabalhadora nos 120 dias a 

seguir ao parto, o pai tem direito a licença nos termos do n.º 1, com a necessária adaptação, ou 

GR�Q~PHUR�DQWHULRU���

5  Para efeito do disposto nos números anteriores, o pai informa o empregador, logo que 
possível e, consoante a situação, apresenta atestado médico comprovativo ou certidão de óbito 

e, sendo caso disso, declara o período de licença já gozado pela mãe.  

6  Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1 a 4.  



Artigo 43.º 

Licença parental exclusiva do pai

1  É obrigatório o gozo pelo pai de uma licença parental de 15 dias úteis, seguidos ou 

interpolados, nos 30 dias seguintes ao nascimento do filho, cinco dos quais gozados de modo 
consecutivo imediatamente a seguir a este.  
2  Após o gozo da licença prevista no número anterior, o pai tem ainda direito a 10 dias úteis 

de licença, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da licença 

parental inicial por parte da mãe.  

3  No caso de nascimentos múltiplos, à licença prevista nos números anteriores acrescem dois 

dias por cada gémeo além do primeiro.  

4  Para efeitos do disposto nos números anteriores, o trabalhador deve avisar o empregador 
com a antecedência possível que, no caso previsto no n.º 2, não deve ser inferior a cinco dias.  

5  Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.  

Artigo 44.º 

Licença por adopção

����(P�FDVR�GH�DGRSomR�GH�PHQRU�GH����DQRV��R�FDQGLdato a adoptante tem direito à licença 

referida nos n.os 1 ou 2 do artigo 40.º  

����1R�FDVR�GH�DGRSo}HV�P~OWLSODV��R�SHUtRGR�GH�OLFença referido no número anterior é acrescido 

de 30 dias por cada adopção além da primeira.  

����+DYHQGR�GRLV�FDQGLGDWRV�D�DGRSWDQWHV��D�OLFHQoD deve ser gozada nos termos dos n.os 1 e 2 
do artigo 40.º  

����2�FDQGLGDWR�D�DGRSWDQWH�QmR�WHP�GLUHLWR�D�OLFHQça em caso de adopção de filho do cônjuge 

ou de pessoa com quem viva em união de facto.  

5 - Em caso de incapacidade ou falecimento do candidato a adoptante durante a licença, o 

F{QMXJH�VREUHYLYR��TXH�QmR�VHMD�FDQGLGDWR�D�DGRSWDQte e com quem o adoptando viva em 
FRPXQKmR�GH�PHVD�H�KDELWDomR��WHP�GLUHLWR�D�OLFHQoD correspondente ao período não gozado ou 

a um mínimo de 14 dias.  

����$�OLFHQoD�WHP�LQtFLR�D�SDUWLU�GD�FRQILDQoD�MXGLcial ou administrativa, nos termos do regime 
MXUtGLFR�GD�DGRSomR��

����4XDQGR�D�FRQILDQoD�DGPLQLVWUDWLYD�FRQVLVWLU�QD�confirmação da permanência do menor a 

FDUJR�GR�DGRSWDQWH��HVWH�WHP�GLUHLWR�D�OLFHQoD��SHOo período remanescente, desde que a data em 

que o menor ficou de facto a seu cargo tenha ocorrido antes do termo da licença parental inicial. 

8 - Em caso de internamento hospitalar do candidato a adoptante ou do adoptando, o período de 

OLFHQoD�p�VXVSHQVR�SHOR�WHPSR�GH�GXUDomR�GR�LQWHUQDmento, devendo aquele comunicar esse 
IDFWR�DR�HPSUHJDGRU��DSUHVHQWDQGR�GHFODUDomR�FRPSURvativa passada pelo estabelecimento 
hospitalar.  
����(P�FDVR�GH�SDUWLOKD�GR�JR]R�GD�OLFHQoD��RV�FDQGidatos a adoptantes informam os respectivos 
HPSUHJDGRUHV��FRP�D�DQWHFHGrQFLD�GH����GLDV�RX��HP�caso de urgência comprovada, logo que 

SRVVtYHO��ID]HQGR�SURYD�GD�FRQILDQoD�MXGLFLDO�RX�DGministrativa do adoptando e da idade deste, 
GR�LQtFLR�H�WHUPR�GRV�SHUtRGRV�D�JR]DU�SRU�FDGD�XP� entregando para o efeito declaração 



conjunta.  
10 - Caso a licença por adopção não seja partilhada, o candidato a adoptante que gozar a licença 

informa o respectivo empregador, nos prazos referidos no número anterior, da duração da 

licença e do início do respectivo período.  

11  Constitui contraordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1 a 3, 5, 7 ou 8.  

Artigo 45.º 

Dispensa para avaliação para a adopção

3DUD�HIHLWRV�GH�UHDOL]DomR�GH�DYDOLDomR�SDUD�D�DGRSção, os trabalhadores têm direito a três 

GLVSHQVDV�GH�WUDEDOKR�SDUD�GHVORFDomR�DRV�VHUYLoRV�da segurança social ou recepção dos técnicos 

HP�VHX�GRPLFtOLR��GHYHQGR�DSUHVHQWDU�D�GHYLGD�MXVWLficação ao empregador.  

Artigo 46.º 

Dispensa para consulta prénatal

1  A trabalhadora grávida tem direito a dispensa do trabalho para consultas prénatais, pelo 

tempo e número de vezes necessários.  

����$�WUDEDOKDGRUD�GHYH��VHPSUH�TXH�SRVVtYHO��FRPSDrecer a consulta prénatal fora do horário 

de trabalho.  
3  Sempre que a consulta prénatal só seja possível durante o horário de trabalho, o empregador 
pode exigir à trabalhadora a apresentação de prova desta circunstância e da realização da 

consulta ou declaração dos mesmos factos.  

4  Para efeito dos números anteriores, a preparação para o parto é equiparada a consulta pré

natal.  
5  O pai tem direito a três dispensas do trabalho para acompanhar a trabalhadora às consultas 

prénatais.  

6  Constitui contraordenação grave a violação do disposto neste artigo.  

Artigo 47.º 

Dispensa para amamentação ou aleitação

1  A mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa de trabalho para o efeito, durante o 
tempo que durar a amamentação.  

2  No caso de não haver amamentação, desde que ambos os progenitores exerçam actividade 

profissional, qualquer deles ou ambos, consoante decisão conjunta, têm direito a dispensa para 

aleitação, até o filho perfazer um ano.  

3 - A dispensa diária para amamentação ou aleitação é gozada em dois períodos distintos, com a 

duração máxima de uma hora cada, salvo se outro regime for acordado com o empregador.  
4  No caso de nascimentos múltiplos, a dispensa referida no número anterior é acrescida de 



PDLV����PLQXWRV�SRU�FDGD�JpPHR�DOpP�GR�SULPHLUR���

5 - Se qualquer dos progenitores trabalhar a tempo parcial, a dispensa diária para amamentação 

ou aleitação é reduzida na proporção do respectivo período normal de trabalho, não podendo ser 

inferior a 30 minutos.  
����1D�VLWXDomR�UHIHULGD�QR�Q~PHUR�DQWHULRU��D�GLVSensa diária é gozada em período não superior 

D�XPD�KRUD�H��VHQGR�FDVR�GLVVR��QXP�VHJXQGR�SHUtRGR com a duração remanescente, salvo se 

outro regime for acordado com o empregador.  
����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto neste artigo.  

Artigo 48.º 

3URFHGLPHQWR�GH�GLVSHQVD�SDUD�DPDPHQWDomR�RX�DOHLWDção

����3DUD�HIHLWR�GH�GLVSHQVD�SDUD�DPDPHQWDomR��D�WUDbalhadora comunica ao empregador, com a 
DQWHFHGrQFLD�GH����GLDV�UHODWLYDPHQWH�DR�LQtFLR�GD�dispensa, que amamenta o filho, devendo 
DSUHVHQWDU�DWHVWDGR�PpGLFR�VH�D�GLVSHQVD�VH�SURORQJar para além do primeiro ano de vida do 

filho.  
����3DUD�HIHLWR�GH�GLVSHQVD�SDUD�DOHLWDomR��R�SURJHnitor:  
a) Comunica ao empregador que aleita o filho, com a antecedência de 10 dias relativamente ao 

LQtFLR�GD�GLVSHQVD���

E��$SUHVHQWD�GRFXPHQWR�GH�TXH�FRQVWH�D�GHFLVmR�FRQMunta;  
F��'HFODUD�TXDO�R�SHUtRGR�GH�GLVSHQVD�JR]DGR�SHOR�Rutro progenitor, sendo caso disso;  
d) Prova que o outro progenitor exerce actividade profissional e, caso seja trabalhador por conta 
de outrem, que informou o respectivo empregador da decisão conjunta.  

Artigo 49.º 

Falta para assistência a filho

1 - O trabalhador pode faltar ao trabalho para prestar assistência inadiável e imprescindível, em 

caso de doença ou acidente, a filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, a filho 
com deficiência ou doença crónica, até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual 

hospitalização.  

2  O trabalhador pode faltar ao trabalho até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e 

imprescindível em caso de doença ou acidente a filho com 12 ou mais anos de idade que, no 
caso de ser maior, faça parte do seu agregado familiar.  
3  Aos períodos de ausência previstos nos números anteriores acresce um dia por cada filho 
além do primeiro.  

4  A possibilidade de faltar prevista nos números anteriores não pode ser exercida 

simultaneamente pelo pai e pela mãe.  

5  Para efeitos de justificação da falta, o empregador pode exigir ao trabalhador:  
a) Prova do carácter inadiável e imprescindível da assistência;  

b) Declaração de que o outro progenitor tem actividade profissional e não falta pelo mesmo 

motivo ou está impossibilitado de prestar a assistência;  
c) Em caso de hospitalização, declaração comprovativa passada pelo estabelecimento hospitalar. 



����1R�FDVR�UHIHULGR�QR�Q�����GR�DUWLJR�VHJXLQWH��R pai ou a mãe informa o respectivo 

HPSUHJDGRU�GD�SUHVWDomR�GH�DVVLVWrQFLD�HP�FDXVD��VHndo o seu direito referido nos n.os 1 ou 2 
reduzido em conformidade.  
����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto nos n.os 1, 2 ou 3.  

Artigo 50.º 

Falta para assistência a neto

1  O trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de neto que 
consigo viva em comunhão de mesa e habitação e que seja filho de adolescente com idade 
inferior a 16 anos.  
2  Se houver dois titulares do direito, há apenas lugar a um período de faltas, a gozar por um 

deles, ou por ambos em tempo parcial ou em períodos sucessivos, conforme decisão conjunta.  

3  O trabalhador pode também faltar, em substituição dos progenitores, para prestar assistência 

inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a neto menor ou, 
independentemente da idade, com deficiência ou doença crónica.  

4 - Para efeitos dos n.os 1 e 2, o trabalhador informa o empregador com a antecedência de cinco 

dias, declarando que:  
a) O neto vive consigo em comunhão de mesa e habitação;  

b) O neto é filho de adolescente com idade inferior a 16 anos;  
c) O cônjuge do trabalhador exerce actividade profissional ou se encontra física ou 

psiquicamente impossibilitado de cuidar do neto ou não vive em comunhão de mesa e habitação 

com este.  
5  O disposto neste artigo é aplicável a tutor do adolescente, a trabalhador a quem tenha sido 
deferida a confiança judicial ou administrativa do mesmo, bem como ao seu cônjuge ou pessoa 

em união de facto.  

6  No caso referido no n.º 3, o trabalhador informa o empregador, no prazo previsto nos n.os 1 
ou 2 do artigo 253.º, declarando:  

a) O carácter inadiável e imprescindível da assistência;  
b) Que os progenitores são trabalhadores e não faltam pelo mesmo motivo ou estão 

impossibilitados de prestar a assistência, bem como que nenhum outro familiar do mesmo grau 
falta pelo mesmo motivo.  
7  Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.  

Artigo 51.º 

Licença parental complementar

����2�SDL�H�D�PmH�WrP�GLUHLWR��SDUD�DVVLVWrQFLD�D�Iilho ou adoptado com idade não superior a seis 

DQRV��D�OLFHQoD�SDUHQWDO�FRPSOHPHQWDU��HP�TXDOTXHU�das seguintes modalidades:  
a) Licença parental alargada, por três meses;  

b) Trabalho a tempo parcial durante 12 meses, com um período normal de trabalho igual a 

metade do tempo completo;  
F��3HUtRGRV�LQWHUFDODGRV�GH�OLFHQoD�SDUHQWDO�DODUJDda e de trabalho a tempo parcial em que a 



duração total da ausência e da redução do tempo de trabalho seja igual aos períodos normais de 

trabalho de três meses;  

d) Ausências interpoladas ao trabalho com duração igual aos períodos normais de trabalho de 

três meses, desde que previstas em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho.  

2  O pai e a mãe podem gozar qualquer das modalidades referidas no número anterior de modo 

consecutivo ou até três períodos interpolados, não sendo permitida a cumulação por um dos 

progenitores do direito do outro.  
3 - Se ambos os progenitores pretenderem gozar simultaneamente a licença e estiverem ao 

serviço do mesmo empregador, este pode adiar a licença de um deles com fundamento em 

exigências imperiosas ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço, desde que seja 

fornecida por escrito a respectiva fundamentação.  

4  Durante o período de licença parental complementar em qualquer das modalidades, o 
trabalhador não pode exercer outra actividade incompatível com a respectiva finalidade, 

nomeadamente trabalho subordinado ou prestação continuada de serviços fora da sua residência 

habitual.  
5  O exercício dos direitos referidos nos números anteriores depende de informação sobre a 

modalidade pretendida e o início e o termo de cada período, dirigida por escrito ao empregador 

com antecedência de 30 dias relativamente ao seu início.  

6  Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.  

Artigo 52.º 

Licença para assistência a filho

1 - Depois de esgotado o direito referido no artigo anterior, os progenitores têm direito a licença 

SDUD�DVVLVWrQFLD�D�ILOKR��GH�PRGR�FRQVHFXWLYR�RX�LQterpolado, até ao limite de dois anos.  

����1R�FDVR�GH�WHUFHLUR�ILOKR�RX�PDLV��D�OLFHQoD�SUevista no número anterior tem o limite de três 

anos.  
����2�WUDEDOKDGRU�WHP�GLUHLWR�D�OLFHQoD�VH�R�RXWUR�progenitor exercer actividade profissional ou 
estiver impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal.  
����6H�KRXYHU�GRLV�WLWXODUHV��D�OLFHQoD�SRGH�VHU�JRzada por qualquer deles ou por ambos em 
SHUtRGRV�VXFHVVLYRV���

����'XUDQWH�R�SHUtRGR�GH�OLFHQoD�SDUD�DVVLVWrQFLD�D filho, o trabalhador não pode exercer outra 

DFWLYLGDGH�LQFRPSDWtYHO�FRP�D�UHVSHFWLYD�ILQDOLGDGH, nomeadamente trabalho subordinado ou 
SUHVWDomR�FRQWLQXDGD�GH�VHUYLoRV�IRUD�GD�VXD�UHVLGrncia habitual.  
����3DUD�H[HUFtFLR�GR�GLUHLWR��R�WUDEDOKDGRU�LQIRUPa o empregador, por escrito e com a 
antecedência de 30 dias:  

D��'R�LQtFLR�H�GR�WHUPR�GR�SHUtRGR�HP�TXH�SUHWHQGH�gozar a licença;  

b) Que o outro progenitor tem actividade profissional e não se encontra ao mesmo tempo em 

VLWXDomR�GH�OLFHQoD��RX�TXH�HVWi�LPSHGLGR�RX�LQLELGo totalmente de exercer o poder paternal;  
F��4XH�R�PHQRU�YLYH�FRP�HOH�HP�FRPXQKmR�GH�PHVD�H�Kabitação;  

G��4XH�QmR�HVWi�HVJRWDGR�R�SHUtRGR�Pi[LPR�GH�GXUDomo da licença.  

����1D�IDOWD�GH�LQGLFDomR�HP�FRQWUiULR�SRU�SDUWH�GR trabalhador, a licença tem a duração de seis 

meses.  
8 - À prorrogação do período de licença pelo trabalhador, dentro dos limites previstos nos n.os 1 
e 2, é aplicável o disposto no n.º 6.  



9  Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1 ou 2.  

Artigo 53.º 

/LFHQoD�SDUD�DVVLVWrQFLD�D�ILOKR�FRP�GHILFLrQFLD�RX doença crónica

1 - Os progenitores têm direito a licença por período até seis meses, prorrogável até quatro anos, 

SDUD�DVVLVWrQFLD�GH�ILOKR�FRP�GHILFLrQFLD�RX�GRHQoD crónica.  

����&DVR�R�ILOKR�FRP�GHILFLrQFLD�RX�GRHQoD�FUyQLFD�tenha 12 ou mais anos de idade a 
QHFHVVLGDGH�GH�DVVLVWrQFLD�p�FRQILUPDGD�SRU�DWHVWDGo médico.  

����e�DSOLFiYHO�j�OLFHQoD�SUHYLVWD�QR�Q�����R�UHJLPe constante dos n.os 3 a 8 do artigo anterior.  
����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto no n.º 1.  

Artigo 54.º 

Redução do tempo de trabalho para assistência a filho menor com deficiência ou doença 

crónica

1  Os progenitores de menor com deficiência ou doença crónica, com idade não superior a um 

ano, têm direito a redução de cinco horas do período normal de trabalho semanal, ou outras 
condições de trabalho especiais, para assistência ao filho.  
2  Não há lugar ao exercício do direito referido no número anterior quando um dos 

progenitores não exerça actividade profissional e não esteja impedido ou inibido totalmente de 

exercer o poder paternal.  
3 - Se ambos os progenitores forem titulares do direito, a redução do período normal de trabalho 

pode ser utilizada por qualquer deles ou por ambos em períodos sucessivos.  

4  O empregador deve adequar o horário de trabalho resultante da redução do período normal 

GH�WUDEDOKR�WHQGR�HP�FRQWD�D�SUHIHUrQFLD�GR�WUDEDOKador, sem prejuízo de exigências imperiosas 

do funcionamento da empresa.  
5  A redução do período normal de trabalho semanal não implica diminuição de direitos 

FRQVDJUDGRV�QD�OHL��VDOYR�TXDQWR�j�UHWULEXLomR��TXH só é devida na medida em que a redução, em 

FDGD�DQR��H[FHGD�R�Q~PHUR�GH�IDOWDV�VXEVWLWXtYHLV�Sor perda de gozo de dias de férias.  

����3DUD�UHGXomR�GR�SHUtRGR�QRUPDO�GH�WUDEDOKR�VHPDnal, o trabalhador deve comunicar ao 
HPSUHJDGRU�D�VXD�LQWHQomR�FRP�D�DQWHFHGrQFLD�GH����dias, bem como:  
D��$SUHVHQWDU�DWHVWDGR�PpGLFR�FRPSURYDWLYR�GD�GHILFiência ou da doença crónica;  

b) Declarar que o outro progenitor tem actividade profissional ou que está impedido ou inibido 

totalmente de exercer o poder paternal e, sendo caso disso, que não exerce ao mesmo tempo este 

direito.  
����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto nos n.os 1, 3, 4 ou 5.  

Artigo 55.º 



Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares

1 - O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, filho com 
deficiência ou doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa e habitação tem direito a 

trabalhar a tempo parcial.  
2 - O direito pode ser exercido por qualquer dos progenitores ou por ambos em períodos 

sucessivos, depois da licença parental complementar, em qualquer das suas modalidades.  
3  Salvo acordo em contrário, o período normal de trabalho a tempo parcial corresponde a 
metade do praticado a tempo completo numa situação comparável e, conforme o pedido do 

trabalhador, é prestado diariamente, de manhã ou de tarde, ou em três dias por semana.  

4  A prestação de trabalho a tempo parcial pode ser prorrogada até dois anos ou, no caso de 

terceiro filho ou mais, três anos, ou ainda, no caso de filho com deficiência ou doença crónica, 

quatro anos.  
5  Durante o período de trabalho em regime de tempo parcial, o trabalhador não pode exercer 

outra actividade incompatível com a respectiva finalidade, nomeadamente trabalho subordinado 
ou prestação continuada de serviços fora da sua residência habitual.  

6 - A prestação de trabalho a tempo parcial cessa no termo do período para que foi concedida ou 

no da sua prorrogação, retomando o trabalhador a prestação de trabalho a tempo completo.  

7 - O trabalhador que opte pelo trabalho em regime de tempo parcial nos termos do presente 
artigo não pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira.  

8  Constitui contraordenação grave a violação do disposto neste artigo.  

Artigo 56.º 

Horário flexível de trabalhador com responsabilidades familiares

1 - O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, filho com 
deficiência ou doença crónica que com ele viva em comunhão de mesa e habitação tem direito a 

WUDEDOKDU�HP�UHJLPH�GH�KRUiULR�GH�WUDEDOKR�IOH[tYHO, podendo o direito ser exercido por qualquer 
dos progenitores ou por ambos.  
����(QWHQGH�VH�SRU�KRUiULR�IOH[tYHO�DTXHOH�HP�TXH�R trabalhador pode escolher, dentro de certos 
limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho diário.  

3  O horário flexível, a elaborar pelo empregador, deve:  
a) Conter um ou dois períodos de presença obrigatória, com duração igual a metade do período 

normal de trabalho diário;  

b) Indicar os períodos para início e termo do trabalho normal diário, cada um com duração não 

inferior a um terço do período normal de trabalho diário, podendo esta duração ser reduzida na 

medida do necessário para que o horário se contenha dentro do período de funcionamento do 

estabelecimento;  
c) Estabelecer um período para intervalo de descanso não superior a duas horas.  

4  O trabalhador que trabalhe em regime de horário flexível pode efectuar até seis horas 

consecutivas de trabalho e até dez horas de trabalho em cada dia e deve cumprir o 
correspondente período normal de trabalho semanal, em média de cada período de quatro 

semanas.  
5 - O trabalhador que opte pelo trabalho em regime de horário flexível, nos termos do presente 

artigo, não pode ser penalizado em matéria de avaliação e de progressão na carreira.  

6  Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 1.  



Artigo 57.º 

Autorização de trabalho a tempo parcial ou em regime de horário flexível

1 - O trabalhador que pretenda trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de trabalho 

flexível deve solicitálo ao empregador, por escrito, com a antecedência de 30 dias, com os 

seguintes elementos:  
a) Indicação do prazo previsto, dentro do limite aplicável;  

b) Declaração da qual conste:  

i) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa e habitação;  

LL��1R�UHJLPH�GH�WUDEDOKR�D�WHPSR�SDUFLDO��TXH�QmR�está esgotado o período máximo de duração; 

iii) No regime de trabalho a tempo parcial, que o outro progenitor tem actividade profissional e 
QmR�VH�HQFRQWUD�DR�PHVPR�WHPSR�HP�VLWXDomR�GH�WUDEDlho a tempo parcial ou que está impedido 

ou inibido totalmente de exercer o poder paternal; 
F��$�PRGDOLGDGH�SUHWHQGLGD�GH�RUJDQL]DomR�GR�WUDEDOho a tempo parcial.  
2 - O empregador apenas pode recusar o pedido com fundamento em exigências imperiosas do 

funcionamento da empresa, ou na impossibilidade de substituir o trabalhador se este for 
indispensável.  

3  No prazo de 20 dias contados a partir da recepção do pedido, o empregador comunica ao 

trabalhador, por escrito, a sua decisão.  

4 - No caso de pretender recusar o pedido, na comunicação o empregador indica o fundamento 

da intenção de recusa, podendo o trabalhador apresentar, por escrito, uma apreciação no prazo 

de cinco dias a partir da recepção.  

5 - Nos cinco dias subsequentes ao fim do prazo para apreciação pelo trabalhador, o empregador 

envia o processo para apreciação pela entidade competente na área da igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres, com cópia do pedido, do fundamento da intenção de o 

recusar e da apreciação do trabalhador.  

6  A entidade referida no número anterior, no prazo de 30 dias, notifica o empregador e o 
trabalhador do seu parecer, o qual se considera favorável à intenção do empregador se não for 

emitido naquele prazo.  
7  Se o parecer referido no número anterior for desfavorável, o empregador só pode recusar o 

pedido após decisão judicial que reconheça a existência de motivo justificativo.  
8 - Considera-se que o empregador aceita o pedido do trabalhador nos seus precisos termos:  
a) Se não comunicar a intenção de recusa no prazo de 20 dias após a recepção do pedido;  

b) Se, tendo comunicado a intenção de recusar o pedido, não informar o trabalhador da decisão 

sobre o mesmo nos cinco dias subsequentes à notificação referida no n.º 6 ou, consoante o caso, 

ao fim do prazo estabelecido nesse número;  

c) Se não submeter o processo à apreciação da entidade competente na área da igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres dentro do prazo previsto no n.º 5.  

9  Ao pedido de prorrogação é aplicável o disposto para o pedido inicial.  
10  Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 2, 3, 5 ou 7.  



Artigo 58.º 

'LVSHQVD�GH�DOJXPDV�IRUPDV�GH�RUJDQL]DomR�GR�WHPSR�de trabalho

����$�WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��SXpUSHUD�RX�ODFWDQWH�WHm direito a ser dispensada de prestar trabalho 
em horário de trabalho organizado de acordo com regime de adaptabilidade, de banco de horas 
ou de horário concentrado.  

2  O direito referido no número anterior aplicase a qualquer dos progenitores em caso de 
aleitação, quando a prestação de trabalho nos regimes nele referidos afecte a sua regularidade.  
3  Constitui contraordenação grave a violação do disposto neste artigo.  

Artigo 59.º 

Dispensa de prestação de trabalho suplementar

����$�WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��EHP�FRPR�R�WUDEDOKDGRU�ou trabalhadora com filho de idade inferior 
D����PHVHV��QmR�HVWi�REULJDGD�D�SUHVWDU�WUDEDOKR�VXplementar.  
����$�WUDEDOKDGRUD�QmR�HVWi�REULJDGD�D�SUHVWDU�WUDEalho suplementar durante todo o tempo que 
GXUDU�D�DPDPHQWDomR�VH�IRU�QHFHVViULR�SDUD�D�VXD�VDúde ou para a da criança.  

����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto neste artigo.  

Artigo 60.º 

'LVSHQVD�GH�SUHVWDomR�GH�WUDEDOKR�QR�SHUtRGR�QRFWXUno

1 - A trabalhadora tem direito a ser dispensada de prestar trabalho entre as 20 horas de um dia e 
as 7 horas do dia seguinte:  
D��'XUDQWH�XP�SHUtRGR�GH�����GLDV�DQWHV�H�GHSRLV�GR parto, dos quais pelo menos metade antes 
da data previsível do mesmo;  

E��'XUDQWH�R�UHVWDQWH�SHUtRGR�GH�JUDYLGH]��VH�IRU�Qecessário para a sua saúde ou para a do 

nascituro;  
F��'XUDQWH�WRGR�R�WHPSR�TXH�GXUDU�D�DPDPHQWDomR��VH for necessário para a sua saúde ou para a 

da criança.  

����¬�WUDEDOKDGRUD�GLVSHQVDGD�GD�SUHVWDomR�GH�WUDEDlho nocturno deve ser atribuído, sempre que 

SRVVtYHO��XP�KRUiULR�GH�WUDEDOKR�GLXUQR�FRPSDWtYHO�  
����$�WUDEDOKDGRUD�p�GLVSHQVDGD�GR�WUDEDOKR�VHPSUH�que não seja possível aplicar o disposto no 

Q~PHUR�DQWHULRU���

4 - A trabalhadora que pretenda ser dispensada de prestar trabalho nocturno deve informar o 
HPSUHJDGRU�H�DSUHVHQWDU�DWHVWDGR�PpGLFR��QR�FDVR�GD alínea b) ou c) do n.º 1, com a 

antecedência de 10 dias.  

5 - Em situação de urgência comprovada pelo médico, a informação referida no número anterior 

pode ser feita independentemente do prazo.  
6  Sem prejuízo do disposto nos números anteriores, a dispensa da prestação de trabalho 

nocturno deve ser determinada por médico do trabalho sempre que este, no âmbito da vigilância 

da saúde dos trabalhadores, identificar qualquer risco para a trabalhadora grávida, puérpera ou 

lactante.  



����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto nos n.os 1, 2 ou 3.  

Artigo 61.º 

Formação para reinserção profissional

O empregador deve facultar ao trabalhador, após a licença para assistência a filho ou para 

assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica, a participação em acções de formação e 

actualização profissional, de modo a promover a sua plena reinserção profissional.  

Artigo 62.º 

3URWHFomR�GD�VHJXUDQoD�H�VD~GH�GH�WUDEDOKDGRUD�JUiYida, puérpera ou lactante

����$�WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��SXpUSHUD�RX�ODFWDQWH�WHm direito a especiais condições de segurança 

H�VD~GH�QRV�ORFDLV�GH�WUDEDOKR��GH�PRGR�D�HYLWDU�D�exposição a riscos para a sua segurança e 

saúde, nos termos dos números seguintes.  

����6HP�SUHMXt]R�GH�RXWUDV�REULJDo}HV�SUHYLVWDV�HP�legislação especial, em actividade 

VXVFHSWtYHO�GH�DSUHVHQWDU�XP�ULVFR�HVSHFtILFR�GH�H[posição a agentes, processos ou condições de 

WUDEDOKR��R�HPSUHJDGRU�GHYH�SURFHGHU�j�DYDOLDomR�GD natureza, grau e duração da exposição de 

WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��SXpUSHUD�RX�ODFWDQWH��GH�PRGR a determinar qualquer risco para a sua 
VHJXUDQoD�H�VD~GH�H�DV�UHSHUFXVV}HV�VREUH�D�JUDYLGHz ou a amamentação, bem como as medidas 

a tomar.  
����1RV�FDVRV�UHIHULGRV�QR�Q~PHUR�DQWHULRU��R�HPSUHgador deve tomar a medida necessária para 

HYLWDU�D�H[SRVLomR�GD�WUDEDOKDGRUD�D�HVVHV�ULVFRV��nomeadamente:  
D��3URFHGHU�j�DGDSWDomR�GDV�FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR��

E��6H�D�DGDSWDomR�UHIHULGD�QD�DOtQHD�DQWHULRU�IRU�Lmpossível, excessivamente demorada ou 

GHPDVLDGR�RQHURVD��DWULEXLU�j�WUDEDOKDGRUD�RXWUDV�Warefas compatíveis com o seu estado e 

categoria profissional;  
F��6H�DV�PHGLGDV�UHIHULGDV�QDV�DOtQHDV�DQWHULRUHV�Qão forem viáveis, dispensar a trabalhadora de 

prestar trabalho durante o período necessário.  

����6HP�SUHMXt]R�GRV�GLUHLWRV�GH�LQIRUPDomR�H�FRQVXlta previstos em legislação especial, a 

WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��SXpUSHUD�RX�ODFWDQWH�WHP�GLUHito a ser informada, por escrito, dos 
UHVXOWDGRV�GD�DYDOLDomR�UHIHULGD�QR�Q�����H�GDV�PHGidas de protecção adoptadas.  

����e�YHGDGR�R�H[HUFtFLR�SRU�WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��puérpera ou lactante de actividades cuja 

DYDOLDomR�WHQKD�UHYHODGR�ULVFRV�GH�H[SRVLomR�D�DJHQtes ou condições de trabalho que ponham 

HP�SHULJR�D�VXD�VHJXUDQoD�RX�VD~GH�RX�R�GHVHQYROYLPento do nascituro.  
����$V�DFWLYLGDGHV�VXVFHSWtYHLV�GH�DSUHVHQWDUHP�XP�risco específico de exposição a agentes, 

SURFHVVRV�RX�FRQGLo}HV�GH�WUDEDOKR�UHIHULGRV�QR�Q�� 2, bem como os agentes e condições de 

WUDEDOKR�UHIHULGRV�QR�Q~PHUR�DQWHULRU��VmR�GHWHUPLQados em legislação específica.  

����$�WUDEDOKDGRUD�JUiYLGD��SXpUSHUD�RX�ODFWDQWH��Ru os seus representantes, têm direito de 

UHTXHUHU�DR�VHUYLoR�FRP�FRPSHWrQFLD�LQVSHFWLYD�GR�Pinistério responsável pela área laboral uma 

DFomR�GH�ILVFDOL]DomR��D�UHDOL]DU�FRP�SULRULGDGH�H�urgência, se o empregador não cumprir as 

obrigações decorrentes deste artigo.  

����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�PXLWR�JUDYH�D�YLRODoão do disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 5 e 



FRQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�GLVSosto no n.º 4.  

Artigo 63.º 

Protecção em caso de despedimento

1  O despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador no gozo de 
licença parental carece de parecer prévio da entidade competente na área da igualdade de 

oportunidades entre homens e mulheres.  
2  O despedimento por facto imputável a trabalhador que se encontre em qualquer das 
situações referidas no número anterior presumese feito sem justa causa.  
3  Para efeitos do número anterior, o empregador deve remeter cópia do processo à entidade 

competente na área da igualdade de oportunidade entre homens e mulheres:  
D��'HSRLV�GDV�GLOLJrQFLDV�SUREDWyULDV�UHIHULGDV�QR�n.º 1 do artigo 356.º, no despedimento por 

facto imputável ao trabalhador;  

E��'HSRLV�GD�IDVH�GH�LQIRUPDo}HV�H�QHJRFLDomR�SUHYLsta no artigo 361.º, no despedimento 

colectivo;  
F��'HSRLV�GDV�FRQVXOWDV�UHIHULGDV�QR�Q�����GR�DUWLJo 370.º, no despedimento por extinção de 

posto de trabalho;  
G��'HSRLV�GDV�FRQVXOWDV�UHIHULGDV�QR�DUWLJR��������no despedimento por inadaptação.  

4 - A entidade competente deve comunicar o parecer referido no n.º 1 ao empregador e ao 

WUDEDOKDGRU��QRV����GLDV�VXEVHTXHQWHV�j�UHFHSomR�GR processo, considerando-se em sentido 
IDYRUiYHO�DR�GHVSHGLPHQWR�TXDQGR�QmR�IRU�HPLWLGR�GHntro do referido prazo.  
5 - Cabe ao empregador provar que solicitou o parecer a que se refere o n.º 1.  

����6H�R�SDUHFHU�IRU�GHVIDYRUiYHO�DR�GHVSHGLPHQWR��o empregador só o pode efectuar após 

GHFLVmR�MXGLFLDO�TXH�UHFRQKHoD�D�H[LVWrQFLD�GH�PRWLvo justificativo, devendo a acção ser 

LQWHQWDGD�QRV����GLDV�VXEVHTXHQWHV�j�QRWLILFDomR�GR parecer.  
����$�VXVSHQVmR�MXGLFLDO�GR�GHVSHGLPHQWR�Vy�QmR�p�Gecretada se o parecer for favorável ao 

despedimento e o tribunal considerar que existe probabilidade séria de verificação da justa 

causa.  
����6H�R�GHVSHGLPHQWR�IRU�GHFODUDGR�LOtFLWR��R�HPSUegador não se pode opor à reintegração do 

WUDEDOKDGRU�QRV�WHUPRV�GR�Q�����GR�DUWLJR�������H�R trabalhador tem direito, em alternativa à 

UHLQWHJUDomR��D�LQGHPQL]DomR�FDOFXODGD�QRV�WHUPRV�Go n.º 3 do referido artigo.  

����&RQVWLWXL�FRQWUD�RUGHQDomR�JUDYH�D�YLRODomR�GR�disposto nos n.os 1 ou 6.  

Artigo 64.º 

Extensão de direitos atribuídos a progenitores

1 - O adoptante, o tutor, a pessoa a quem for deferida a confiança judicial ou administrativa do 

PHQRU��EHP�FRPR�R�F{QMXJH�RX�D�SHVVRD�HP�XQLmR�GH�Iacto com qualquer daqueles ou com o 
SURJHQLWRU��GHVGH�TXH�YLYD�HP�FRPXQKmR�GH�PHVD�H�KDbitação com o menor, beneficia dos 

seguintes direitos:  
a) Dispensa para aleitação;  

E��/LFHQoD�SDUHQWDO�FRPSOHPHQWDU�HP�TXDOTXHU�GDV�PRdalidades, licença para assistência a filho 



H�OLFHQoD�SDUD�DVVLVWrQFLD�D�ILOKR�FRP�GHILFLrQFLD�ou doença crónica;  

c) Falta para assistência a filho ou a neto;  

G��5HGXomR�GR�WHPSR�GH�WUDEDOKR�SDUD�DVVLVWrQFLD�D�filho menor com deficiência ou doença 

crónica;  

e) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;  
I��+RUiULR�IOH[tYHO�GH�WUDEDOKDGRU�FRP�UHVSRQVDELOLdades familiares.  
����6HPSUH�TXH�R�H[HUFtFLR�GRV�GLUHLWRV�UHIHULGRV�Qos números anteriores dependa de uma 

UHODomR�GH�WXWHOD�RX�FRQILDQoD�MXGLFLDO�RX�DGPLQLVWrativa do menor, o respectivo titular deve, 
para que o possa exercer, mencionar essa qualidade ao empregador.  

Artigo 65.º 

Regime de licenças, faltas e dispensas

����1mR�GHWHUPLQDP�SHUGD�GH�TXDLVTXHU�GLUHLWRV��VDOvo quanto à retribuição, e são consideradas 

FRPR�SUHVWDomR�HIHFWLYD�GH�WUDEDOKR�DV�DXVrQFLDV�DR trabalho resultantes de:  
D��/LFHQoD�HP�VLWXDomR�GH�ULVFR�FOtQLFR�GXUDQWH�D�Jravidez;  
b) Licença por interrupção de gravidez;  

F��/LFHQoD�SDUHQWDO��HP�TXDOTXHU�GDV�PRGDOLGDGHV���

d) Licença por adopção;  

H��/LFHQoD�SDUHQWDO�FRPSOHPHQWDU�HP�TXDOTXHU�GDV�PRdalidades;  
f) Falta para assistência a filho;  

g) Falta para assistência a neto;  

K��'LVSHQVD�GH�SUHVWDomR�GH�WUDEDOKR�QR�SHUtRGR�QRFturno;  
L��'LVSHQVD�GD�SUHVWDomR�GH�WUDEDOKR�SRU�SDUWH�GH�Wrabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por 

motivo de protecção da sua segurança e saúde;  

j) Dispensa para avaliação para adopção. 

����$�GLVSHQVD�SDUD�FRQVXOWD�SUp�QDWDO��DPDPHQWDomR ou aleitação não determina perda de 

TXDLVTXHU�GLUHLWRV�H�p�FRQVLGHUDGD�FRPR�SUHVWDomR�Hfectiva de trabalho.  
����$V�OLFHQoDV�SRU�VLWXDomR�GH�ULVFR�FOtQLFR�GXUDQte a gravidez, por interrupção de gravidez, por 

DGRSomR�H�OLFHQoD�SDUHQWDO�HP�TXDOTXHU�PRGDOLGDGH��

D��6XVSHQGHP�R�JR]R�GDV�IpULDV��GHYHQGR�RV�GLDV�UHPanescentes ser gozados após o seu termo, 

mesmo que tal se verifique no ano seguinte;  
E��1mR�SUHMXGLFDP�R�WHPSR�Mi�GHFRUULGR�GH�HVWiJLR�Ru acção ou curso de formação, devendo o 

WUDEDOKDGRU�FXPSULU�DSHQDV�R�SHUtRGR�HP�IDOWD�SDUD�o completar;  
F��$GLDP�D�SUHVWDomR�GH�SURYD�SDUD�SURJUHVVmR�QD�FDrreira profissional, a qual deve ter lugar 
após o termo da licença.  

����$�OLFHQoD�SDUHQWDO�H�D�OLFHQoD�SDUHQWDO�FRPSOHPentar, em quaisquer das suas modalidades, 
SRU�DGRSomR��SDUD�DVVLVWrQFLD�D�ILOKR�H�SDUD�DVVLVWência a filho com deficiência ou doença 

crónica:  

D��6XVSHQGHP�VH�SRU�GRHQoD�GR�WUDEDOKDGRU��VH�HVWH�informar o empregador e apresentar 
atestado médico comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse impedimento;  

E��1mR�SRGHP�VHU�VXVSHQVDV�SRU�FRQYHQLrQFLD�GR�HPSUegador;  
F��1mR�SUHMXGLFDP�R�GLUHLWR�GR�WUDEDOKDGRU�D�DFHGHU à informação periódica emitida pelo 

empregador para o conjunto dos trabalhadores;  
G��7HUPLQDP�FRP�D�FHVVDomR�GD�VLWXDomR�TXH�RULJLQRX a respectiva licença que deve ser 



comunicada ao empregador no prazo de cinco dias.  
5  No termo de qualquer situação de licença, faltas, dispensa ou regime de trabalho especial, o 
trabalhador tem direito a retomar a actividade contratada, devendo, no caso previsto na alínea d) 

do número anterior, retomála na primeira vaga que ocorrer na empresa ou, se esta entretanto se 
não verificar, no termo do período previsto para a licença.  

6  A licença para assistência a filho ou para assistência a filho com deficiência ou doença 

crónica suspende os direitos, deveres e garantias das partes na medida em que pressuponham a 
efectiva prestação de trabalho, designadamente a retribuição, mas não prejudica os benefícios 

complementares de assistência médica e medicamentosa a que o trabalhador tenha direito.  
7  Constitui contraordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 4.  

Artigo 144.º 

Informações relativas a contrato de trabalho a termo

����2�HPSUHJDGRU�GHYH�FRPXQLFDU�D�FHOHEUDomR�GH�FRQtrato de trabalho a termo, com indicação 

do respectivo motivo justificativo, bem como a cessação do mesmo à comissão de trabalhadores 

H�j�DVVRFLDomR�VLQGLFDO�HP�TXH�R�WUDEDOKDGRU�HVWHMD filiado, no prazo de cinco dias úteis.  

2 - O empregador deve comunicar, nos termos previstos em portaria do ministro responsável pela 

iUHD�ODERUDO��DR�VHUYLoR�FRP�FRPSHWrQFLD�LQVSHFWLYD do ministério responsável pela área laboral 

RV�HOHPHQWRV�D�TXH�VH�UHIHUH�R�Q~PHUR�DQWHULRU���

3 - O empregador deve comunicar, no prazo de cinco dias úteis, à entidade com competência na 

área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres o motivo da não renovação de 

contrato de trabalho a termo sempre que estiver em causa uma trabalhadora grávida, puérpera ou 

lactante.  
4 - O empregador deve afixar informação relativa à existência de postos de trabalho permanentes 

que estejam disponíveis na empresa ou estabelecimento.  
5  Constitui contraordenação leve a violação do disposto nos n.os 1, 2 e 4 e contraordenação 

grave a violação do disposto no n.º 3.  

Artigo 166.º 

Regime de contrato para prestação subordinada de teletrabalho

1 - Pode exercer a actividade em regime de teletrabalho um trabalhador da empresa ou outro 
admitido para o efeito, mediante a celebração de contrato para prestação subordinada de 

teletrabalho.  
2  Verificadas as condições previstas no n.º 1 do artigo 195.º, o trabalhador tem direito a passar 

a exercer a actividade em regime de teletrabalho, quando este seja compatível com a actividade 

desempenhada.  
3  Além das situações referidas no número anterior, o trabalhador com filho com idade até 3 

anos tem direito a exercer a atividade em regime de teletrabalho, quando este seja compatível 

com a atividade desempenhada e a entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito. 
4  O empregador não pode oporse ao pedido do trabalhador nos termos dos números anteriores. 
����2�FRQWUDWR�HVWi�VXMHLWR�D�IRUPD�HVFULWD�H�GHYH�conter:  
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;  



E��,QGLFDomR�GD�DFWLYLGDGH�D�SUHVWDU�SHOR�WUDEDOKDGor, com menção expressa do regime de 

teletrabalho, e correspondente retribuição;  

c) Indicação do período normal de trabalho;  

d) Se o período previsto para a prestação de trabalho em regime de teletrabalho for inferior à 

duração previsível do contrato de trabalho, a actividade a exercer após o termo daquele período; 

e) Propriedade dos instrumentos de trabalho bem como o responsável pela respectiva instalação e 

manutenção e pelo pagamento das inerentes despesas de consumo e de utilização;  

f) Identificação do estabelecimento ou departamento da empresa em cuja dependência fica o 

trabalhador, bem como quem este deve contactar no âmbito da prestação de trabalho.  

6 - O trabalhador em regime de teletrabalho pode passar a trabalhar no regime dos demais 
trabalhadores da empresa, a título definitivo ou por período determinado, mediante acordo 

escrito com o empregador.  
7  A forma escrita é exigida apenas para prova da estipulação do regime de teletrabalho.  

8  Constitui contraordenação grave a violação do disposto no n.º 3 e constitui contraordenação 

leve a violação do disposto no n.º 4.  

Artigo 206.º 

Adaptabilidade grupal

1  O instrumento de regulamentação colectiva de trabalho que institua o regime de 
adaptabilidade previsto no artigo 204.º pode prever que:  
a) O empregador possa aplicar o regime ao conjunto dos trabalhadores de uma equipa, secção ou 

unidade económica caso, pelo menos, 60 /prct. dos trabalhadores dessa estrutura sejam por ele 
abrangidos, mediante filiação em associação sindical celebrante da convenção e por escolha 

dessa convenção como aplicável;  

b) O disposto na alínea anterior se aplique enquanto os trabalhadores da equipa, secção ou 

unidade económica em causa abrangidos pelo regime de acordo com a parte final da alínea 

anterior forem em número igual ou superior ao correspondente à percentagem nele indicada.  

2  Caso a proposta a que se refere o n.º 4 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 /prct. 
GRV�WUDEDOKDGRUHV�GD�HTXLSD��VHFomR�RX�XQLGDGH�HFRQómica a quem for dirigida, o empregador 

pode aplicar o mesmo regime ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura.  
3  Ocorrendo alteração por entrada ou saída de trabalhadores na composição da equipa, secção 

RX�XQLGDGH�HFRQyPLFD��R�GLVSRVWR�QR�Q~PHUR�DQWHULRU aplicase enquanto dessa alteração não 

resultar percentagem inferior à nele indicada.  

����([FHWXD�VH�D�DSOLFDomR�GR�UHJLPH�GH�DGDSWDELOLGade instituído nos termos dos n.os 1 ou 2 nas 

VHJXLQWHV�VLWXDo}HV���

a) Trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse regime 

ou, relativamente a regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical 

que tenha deduzido oposição a portaria de extensão da convenção coletiva em causa; ou  

b) Trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que não manifeste, por escrito, a sua 

concordância.  

5  Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto 

neste artigo.  

Artigo 208.ºB 

Banco de horas grupal



1  O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institua o regime de banco de 
KRUDV�SUHYLVWR�QR�DUWLJR�������SRGH�SUHYHU�TXH�R�HPpregador o possa aplicar ao conjunto dos 
WUDEDOKDGRUHV�GH�XPD�HTXLSD��VHFomR�RX�XQLGDGH�HFRQómica quando se verifiquem as condições 

referidas no n.º 1 do artigo 206.º  

2  Caso a proposta a que se refere o n.º 2 do artigo anterior seja aceite por, pelo menos, 75 /prct. 
dos trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for dirigida, o empregador 

pode aplicar o mesmo regime de banco de horas ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura, 
sendo aplicável o disposto no n.º 3 do artigo 206.º  
3  Excetuase a aplicação do regime de banco de horas instituído nos termos dos números 

anteriores nas seguintes situações:  

a) Trabalhador abrangido por convenção coletiva que disponha de modo contrário a esse regime 

ou, relativamente ao regime referido no n.º 1, a trabalhador representado por associação sindical 

que tenha deduzido oposição a portaria de extensão da convenção coletiva em causa; ou  

b) Trabalhador com filho menor de 3 anos de idade que não manifeste, por escrito, a sua 

concordância.  

4  Constitui contraordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto 

neste artigo.  


