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.
2VWUDEDOKDGRUHVWrPGLUHLWRjSURWHFomRGDVRFiedade e do Estado na realização da sua
LQVXEVWLWXtYHODFomRHPUHODomRDRH[HUFtFLRGDSDUentalidade.

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, consideram-se 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 concretiza-se 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 /LFHQoDSDUHQWDOFRPSOHPHQWDUHPTXDOTXHUGDVPRdalidades;
I 'LVSHQVDGDSUHVWDomRGHWUDEDOKRSRUSDUWHGHWrabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por
motivo de protecção da sua segurança e saúde;
g) Dispensa para consulta pré-natal;
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
FRQKHFLPHQWRGDVLWXDomRRXGRIDFWRUHOHYDQWH

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 contra-ordenação 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.
3DUDRHIHLWRSUHYLVWRQRQ~PHURDQWHULRUDWUabalhadora informa o empregador e apresenta,
ORJRTXHSRVVtYHODWHVWDGRPpGLFRFRPLQGLFDomRGR período da licença.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRPXLWRJUDYHDYLRODoão do disposto no n.º 1.

Artigo 39.º
Modalidades de licença parental
$OLFHQoDSDUHQWDOFRPSUHHQGHDVVHJXLQWHVPRGDOLGDdes:
a) Licença parental inicial;
b) Licença parental inicial exclusiva da mãe;
F /LFHQoDSDUHQWDOLQLFLDODJR]DUSHORSDLSRULPpossibilidade 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.
2JR]RGDOLFHQoDUHIHULGDQRQ~PHURDQWHULRUSode ser usufruído em simultâneo pelos
progenitores entre os 120 e os 150 dias.
$OLFHQoDUHIHULGDQRQpDFUHVFLGDHPGias, no caso de cada um dos progenitores
JR]DUHPH[FOXVLYRXPSHUtRGRGHGLDVFRQVHFXWivos, ou dois períodos de 15 dias
FRQVHFXWLYRVDSyVRSHUtRGRGHJR]RREULJDWyULRSHla mãe a que se refere o n.º 2 do artigo
seguinte.
1RFDVRGHQDVFLPHQWRVP~OWLSORVRSHUtRGRGHlicença previsto nos números anteriores é
DFUHVFLGRGHGLDVSRUFDGDJpPHRDOpPGRSULPHLUo.
(PFDVRGHSDUWLOKDGRJR]RGDOLFHQoDDPmHH o pai informam os respectivos
HPSUHJDGRUHVDWpVHWHGLDVDSyVRSDUWRGRLQtFLR 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 suspende-se, 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 contra-ordenação 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 contra-ordenação 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]DUSHORSDLWHPDGXUDomRPtQLPDGHGLDV
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
GRQ~PHURDQWHULRU
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 contra-ordenação 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 contra-ordenação muito grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.

Artigo 44.º
Licença por adopção
(PFDVRGHDGRSomRGHPHQRUGHDQRVRFDQGLdato a adoptante tem direito à licença
referida nos n.os 1 ou 2 do artigo 40.º
1RFDVRGHDGRSo}HVP~OWLSODVRSHUtRGRGHOLFença referido no número anterior é acrescido
de 30 dias por cada adopção além da primeira.
+DYHQGRGRLVFDQGLGDWRVDDGRSWDQWHVDOLFHQoD deve ser gozada nos termos dos n.os 1 e 2
do artigo 40.º
2FDQGLGDWRDDGRSWDQWHQmRWHPGLUHLWRDOLFHQça 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{QMXJHVREUHYLYRTXHQmRVHMDFDQGLGDWRDDGRSWDQte e com quem o adoptando viva em
FRPXQKmRGHPHVDHKDELWDomRWHPGLUHLWRDOLFHQoD correspondente ao período não gozado ou
a um mínimo de 14 dias.
$OLFHQoDWHPLQtFLRDSDUWLUGDFRQILDQoDMXGLcial ou administrativa, nos termos do regime
MXUtGLFRGDDGRSomR
4XDQGRDFRQILDQoDDGPLQLVWUDWLYDFRQVLVWLUQDconfirmação da permanência do menor a
FDUJRGRDGRSWDQWHHVWHWHPGLUHLWRDOLFHQoDSHOo 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
OLFHQoDpVXVSHQVRSHORWHPSRGHGXUDomRGRLQWHUQDmento, devendo aquele comunicar esse
IDFWRDRHPSUHJDGRUDSUHVHQWDQGRGHFODUDomRFRPSURvativa passada pelo estabelecimento
hospitalar.
(PFDVRGHSDUWLOKDGRJR]RGDOLFHQoDRVFDQGidatos a adoptantes informam os respectivos
HPSUHJDGRUHVFRPDDQWHFHGrQFLDGHGLDVRXHPcaso de urgência comprovada, logo que
SRVVtYHOID]HQGRSURYDGDFRQILDQoDMXGLFLDORXDGministrativa do adoptando e da idade deste,
GRLQtFLRHWHUPRGRVSHUtRGRVDJR]DUSRUFDGDXP 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 contra-ordenação 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
3DUDHIHLWRVGHUHDOL]DomRGHDYDOLDomRSDUDDDGRSção, os trabalhadores têm direito a três
GLVSHQVDVGHWUDEDOKRSDUDGHVORFDomRDRVVHUYLoRVda segurança social ou recepção dos técnicos
HPVHXGRPLFtOLRGHYHQGRDSUHVHQWDUDGHYLGDMXVWLficação ao empregador.

Artigo 46.º
Dispensa para consulta pré-natal
1 - A trabalhadora grávida tem direito a dispensa do trabalho para consultas pré-natais, pelo
tempo e número de vezes necessários.
$WUDEDOKDGRUDGHYHVHPSUHTXHSRVVtYHOFRPSDrecer a consulta pré-natal fora do horário
de trabalho.
3 - Sempre que a consulta pré-natal 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 prénatal.
5 - O pai tem direito a três dispensas do trabalho para acompanhar a trabalhadora às consultas
pré-natais.
6 - Constitui contra-ordenação 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

PDLVPLQXWRVSRUFDGDJpPHRDOpPGRSULPHLUR
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.
1DVLWXDomRUHIHULGDQRQ~PHURDQWHULRUDGLVSensa diária é gozada em período não superior
DXPDKRUDHVHQGRFDVRGLVVRQXPVHJXQGRSHUtRGR com a duração remanescente, salvo se
outro regime for acordado com o empregador.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto neste artigo.

Artigo 48.º
3URFHGLPHQWRGHGLVSHQVDSDUDDPDPHQWDomRRXDOHLWDção
3DUDHIHLWRGHGLVSHQVDSDUDDPDPHQWDomRDWUDbalhadora comunica ao empregador, com a
DQWHFHGrQFLDGHGLDVUHODWLYDPHQWHDRLQtFLRGDdispensa, que amamenta o filho, devendo
DSUHVHQWDUDWHVWDGRPpGLFRVHDGLVSHQVDVHSURORQJar para além do primeiro ano de vida do
filho.
3DUDHIHLWRGHGLVSHQVDSDUDDOHLWDomRRSURJHnitor:
a) Comunica ao empregador que aleita o filho, com a antecedência de 10 dias relativamente ao
LQtFLRGDGLVSHQVD
E $SUHVHQWDGRFXPHQWRGHTXHFRQVWHDGHFLVmRFRQMunta;
F 'HFODUDTXDORSHUtRGRGHGLVSHQVDJR]DGRSHORRutro 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.

1RFDVRUHIHULGRQRQGRDUWLJRVHJXLQWHR pai ou a mãe informa o respectivo
HPSUHJDGRUGDSUHVWDomRGHDVVLVWrQFLDHPFDXVDVHndo o seu direito referido nos n.os 1 ou 2
reduzido em conformidade.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto 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 contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2 ou 3.

Artigo 51.º
Licença parental complementar
2SDLHDPmHWrPGLUHLWRSDUDDVVLVWrQFLDDIilho ou adoptado com idade não superior a seis
DQRVDOLFHQoDSDUHQWDOFRPSOHPHQWDUHPTXDOTXHUdas 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 3HUtRGRVLQWHUFDODGRVGHOLFHQoDSDUHQWDODODUJDda 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 contra-ordenação 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
SDUDDVVLVWrQFLDDILOKRGHPRGRFRQVHFXWLYRRXLQterpolado, até ao limite de dois anos.
1RFDVRGHWHUFHLURILOKRRXPDLVDOLFHQoDSUevista no número anterior tem o limite de três
anos.
2WUDEDOKDGRUWHPGLUHLWRDOLFHQoDVHRRXWURprogenitor exercer actividade profissional ou
estiver impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal.
6HKRXYHUGRLVWLWXODUHVDOLFHQoDSRGHVHUJRzada por qualquer deles ou por ambos em
SHUtRGRVVXFHVVLYRV
'XUDQWHRSHUtRGRGHOLFHQoDSDUDDVVLVWrQFLDD filho, o trabalhador não pode exercer outra
DFWLYLGDGHLQFRPSDWtYHOFRPDUHVSHFWLYDILQDOLGDGH, nomeadamente trabalho subordinado ou
SUHVWDomRFRQWLQXDGDGHVHUYLoRVIRUDGDVXDUHVLGrncia habitual.
3DUDH[HUFtFLRGRGLUHLWRRWUDEDOKDGRULQIRUPa o empregador, por escrito e com a
antecedência de 30 dias:
D 'RLQtFLRHGRWHUPRGRSHUtRGRHPTXHSUHWHQGHgozar a licença;
b) Que o outro progenitor tem actividade profissional e não se encontra ao mesmo tempo em
VLWXDomRGHOLFHQoDRXTXHHVWiLPSHGLGRRXLQLELGo totalmente de exercer o poder paternal;
F 4XHRPHQRUYLYHFRPHOHHPFRPXQKmRGHPHVDHKabitação;
G 4XHQmRHVWiHVJRWDGRRSHUtRGRPi[LPRGHGXUDomo da licença.
1DIDOWDGHLQGLFDomRHPFRQWUiULRSRUSDUWHGR 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 contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 1 ou 2.

Artigo 53.º
/LFHQoDSDUDDVVLVWrQFLDDILOKRFRPGHILFLrQFLDRX doença crónica
1 - Os progenitores têm direito a licença por período até seis meses, prorrogável até quatro anos,
SDUDDVVLVWrQFLDGHILOKRFRPGHILFLrQFLDRXGRHQoD crónica.
&DVRRILOKRFRPGHILFLrQFLDRXGRHQoDFUyQLFDtenha 12 ou mais anos de idade a
QHFHVVLGDGHGHDVVLVWrQFLDpFRQILUPDGDSRUDWHVWDGo médico.
eDSOLFiYHOjOLFHQoDSUHYLVWDQRQRUHJLPe constante dos n.os 3 a 8 do artigo anterior.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto 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
GHWUDEDOKRWHQGRHPFRQWDDSUHIHUrQFLDGRWUDEDOKador, sem prejuízo de exigências imperiosas
do funcionamento da empresa.
5 - A redução do período normal de trabalho semanal não implica diminuição de direitos
FRQVDJUDGRVQDOHLVDOYRTXDQWRjUHWULEXLomRTXH só é devida na medida em que a redução, em
FDGDDQRH[FHGDRQ~PHURGHIDOWDVVXEVWLWXtYHLVSor perda de gozo de dias de férias.
3DUDUHGXomRGRSHUtRGRQRUPDOGHWUDEDOKRVHPDnal, o trabalhador deve comunicar ao
HPSUHJDGRUDVXDLQWHQomRFRPDDQWHFHGrQFLDGHdias, bem como:
D $SUHVHQWDUDWHVWDGRPpGLFRFRPSURYDWLYRGDGHILFiência 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.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto 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 contra-ordenação 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
WUDEDOKDUHPUHJLPHGHKRUiULRGHWUDEDOKRIOH[tYHO, podendo o direito ser exercido por qualquer
dos progenitores ou por ambos.
(QWHQGHVHSRUKRUiULRIOH[tYHODTXHOHHPTXHR 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 contra-ordenação 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 solicitá-lo 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 1RUHJLPHGHWUDEDOKRDWHPSRSDUFLDOTXHQmRestá esgotado o período máximo de duração;
iii) No regime de trabalho a tempo parcial, que o outro progenitor tem actividade profissional e
QmRVHHQFRQWUDDRPHVPRWHPSRHPVLWXDomRGHWUDEDlho a tempo parcial ou que está impedido
ou inibido totalmente de exercer o poder paternal;
F $PRGDOLGDGHSUHWHQGLGDGHRUJDQL]DomRGRWUDEDOho 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 contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 2, 3, 5 ou 7.

Artigo 58.º
'LVSHQVDGHDOJXPDVIRUPDVGHRUJDQL]DomRGRWHPSRde trabalho
$WUDEDOKDGRUDJUiYLGDSXpUSHUDRXODFWDQWHWHm 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 aplica-se a qualquer dos progenitores em caso de
aleitação, quando a prestação de trabalho nos regimes nele referidos afecte a sua regularidade.
3 - Constitui contra-ordenação grave a violação do disposto neste artigo.

Artigo 59.º
Dispensa de prestação de trabalho suplementar
$WUDEDOKDGRUDJUiYLGDEHPFRPRRWUDEDOKDGRUou trabalhadora com filho de idade inferior
DPHVHVQmRHVWiREULJDGDDSUHVWDUWUDEDOKRVXplementar.
$WUDEDOKDGRUDQmRHVWiREULJDGDDSUHVWDUWUDEalho suplementar durante todo o tempo que
GXUDUDDPDPHQWDomRVHIRUQHFHVViULRSDUDDVXDVDúde ou para a da criança.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto neste artigo.

Artigo 60.º
'LVSHQVDGHSUHVWDomRGHWUDEDOKRQRSHUtRGRQRFWXUno
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 'XUDQWHXPSHUtRGRGHGLDVDQWHVHGHSRLVGR parto, dos quais pelo menos metade antes
da data previsível do mesmo;
E 'XUDQWHRUHVWDQWHSHUtRGRGHJUDYLGH]VHIRUQecessário para a sua saúde ou para a do
nascituro;
F 'XUDQWHWRGRRWHPSRTXHGXUDUDDPDPHQWDomRVH for necessário para a sua saúde ou para a
da criança.
¬WUDEDOKDGRUDGLVSHQVDGDGDSUHVWDomRGHWUDEDlho nocturno deve ser atribuído, sempre que
SRVVtYHOXPKRUiULRGHWUDEDOKRGLXUQRFRPSDWtYHO
$WUDEDOKDGRUDpGLVSHQVDGDGRWUDEDOKRVHPSUHque não seja possível aplicar o disposto no
Q~PHURDQWHULRU
4 - A trabalhadora que pretenda ser dispensada de prestar trabalho nocturno deve informar o
HPSUHJDGRUHDSUHVHQWDUDWHVWDGRPpGLFRQRFDVRGD 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.

&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto 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
3URWHFomRGDVHJXUDQoDHVD~GHGHWUDEDOKDGRUDJUiYida, puérpera ou lactante
$WUDEDOKDGRUDJUiYLGDSXpUSHUDRXODFWDQWHWHm direito a especiais condições de segurança
HVD~GHQRVORFDLVGHWUDEDOKRGHPRGRDHYLWDUDexposição a riscos para a sua segurança e
saúde, nos termos dos números seguintes.
6HPSUHMXt]RGHRXWUDVREULJDo}HVSUHYLVWDVHPlegislação especial, em actividade
VXVFHSWtYHOGHDSUHVHQWDUXPULVFRHVSHFtILFRGHH[posição a agentes, processos ou condições de
WUDEDOKRRHPSUHJDGRUGHYHSURFHGHUjDYDOLDomRGD natureza, grau e duração da exposição de
WUDEDOKDGRUDJUiYLGDSXpUSHUDRXODFWDQWHGHPRGR a determinar qualquer risco para a sua
VHJXUDQoDHVD~GHHDVUHSHUFXVV}HVVREUHDJUDYLGHz ou a amamentação, bem como as medidas
a tomar.
1RVFDVRVUHIHULGRVQRQ~PHURDQWHULRURHPSUHgador deve tomar a medida necessária para
HYLWDUDH[SRVLomRGDWUDEDOKDGRUDDHVVHVULVFRVnomeadamente:
D 3URFHGHUjDGDSWDomRGDVFRQGLo}HVGHWUDEDOKR
E 6HDDGDSWDomRUHIHULGDQDDOtQHDDQWHULRUIRULmpossível, excessivamente demorada ou
GHPDVLDGRRQHURVDDWULEXLUjWUDEDOKDGRUDRXWUDVWarefas compatíveis com o seu estado e
categoria profissional;
F 6HDVPHGLGDVUHIHULGDVQDVDOtQHDVDQWHULRUHVQão forem viáveis, dispensar a trabalhadora de
prestar trabalho durante o período necessário.
6HPSUHMXt]RGRVGLUHLWRVGHLQIRUPDomRHFRQVXlta previstos em legislação especial, a
WUDEDOKDGRUDJUiYLGDSXpUSHUDRXODFWDQWHWHPGLUHito a ser informada, por escrito, dos
UHVXOWDGRVGDDYDOLDomRUHIHULGDQRQHGDVPHGidas de protecção adoptadas.
eYHGDGRRH[HUFtFLRSRUWUDEDOKDGRUDJUiYLGDpuérpera ou lactante de actividades cuja
DYDOLDomRWHQKDUHYHODGRULVFRVGHH[SRVLomRDDJHQtes ou condições de trabalho que ponham
HPSHULJRDVXDVHJXUDQoDRXVD~GHRXRGHVHQYROYLPento do nascituro.
$VDFWLYLGDGHVVXVFHSWtYHLVGHDSUHVHQWDUHPXPrisco específico de exposição a agentes,
SURFHVVRVRXFRQGLo}HVGHWUDEDOKRUHIHULGRVQRQ 2, bem como os agentes e condições de
WUDEDOKRUHIHULGRVQRQ~PHURDQWHULRUVmRGHWHUPLQados em legislação específica.
$WUDEDOKDGRUDJUiYLGDSXpUSHUDRXODFWDQWHRu os seus representantes, têm direito de
UHTXHUHUDRVHUYLoRFRPFRPSHWrQFLDLQVSHFWLYDGRPinistério responsável pela área laboral uma
DFomRGHILVFDOL]DomRDUHDOL]DUFRPSULRULGDGHHurgência, se o empregador não cumprir as
obrigações decorrentes deste artigo.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRPXLWRJUDYHDYLRODoão do disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 5 e

FRQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRGLVSosto 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 presume-se 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 'HSRLVGDVGLOLJrQFLDVSUREDWyULDVUHIHULGDVQRn.º 1 do artigo 356.º, no despedimento por
facto imputável ao trabalhador;
E 'HSRLVGDIDVHGHLQIRUPDo}HVHQHJRFLDomRSUHYLsta no artigo 361.º, no despedimento
colectivo;
F 'HSRLVGDVFRQVXOWDVUHIHULGDVQRQGRDUWLJo 370.º, no despedimento por extinção de
posto de trabalho;
G 'HSRLVGDVFRQVXOWDVUHIHULGDVQRDUWLJRno despedimento por inadaptação.
4 - A entidade competente deve comunicar o parecer referido no n.º 1 ao empregador e ao
WUDEDOKDGRUQRVGLDVVXEVHTXHQWHVjUHFHSomRGR processo, considerando-se em sentido
IDYRUiYHODRGHVSHGLPHQWRTXDQGRQmRIRUHPLWLGRGHntro do referido prazo.
5 - Cabe ao empregador provar que solicitou o parecer a que se refere o n.º 1.
6HRSDUHFHUIRUGHVIDYRUiYHODRGHVSHGLPHQWRo empregador só o pode efectuar após
GHFLVmRMXGLFLDOTXHUHFRQKHoDDH[LVWrQFLDGHPRWLvo justificativo, devendo a acção ser
LQWHQWDGDQRVGLDVVXEVHTXHQWHVjQRWLILFDomRGR parecer.
$VXVSHQVmRMXGLFLDOGRGHVSHGLPHQWRVyQmRpGecretada se o parecer for favorável ao
despedimento e o tribunal considerar que existe probabilidade séria de verificação da justa
causa.
6HRGHVSHGLPHQWRIRUGHFODUDGRLOtFLWRRHPSUegador não se pode opor à reintegração do
WUDEDOKDGRUQRVWHUPRVGRQGRDUWLJRHR trabalhador tem direito, em alternativa à
UHLQWHJUDomRDLQGHPQL]DomRFDOFXODGDQRVWHUPRVGo n.º 3 do referido artigo.
&RQVWLWXLFRQWUDRUGHQDomRJUDYHDYLRODomRGRdisposto 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
PHQRUEHPFRPRRF{QMXJHRXDSHVVRDHPXQLmRGHIacto com qualquer daqueles ou com o
SURJHQLWRUGHVGHTXHYLYDHPFRPXQKmRGHPHVDHKDbitação com o menor, beneficia dos
seguintes direitos:
a) Dispensa para aleitação;
E /LFHQoDSDUHQWDOFRPSOHPHQWDUHPTXDOTXHUGDVPRdalidades, licença para assistência a filho

HOLFHQoDSDUDDVVLVWrQFLDDILOKRFRPGHILFLrQFLDou doença crónica;
c) Falta para assistência a filho ou a neto;
G 5HGXomRGRWHPSRGHWUDEDOKRSDUDDVVLVWrQFLDDfilho menor com deficiência ou doença
crónica;
e) Trabalho a tempo parcial de trabalhador com responsabilidades familiares;
I +RUiULRIOH[tYHOGHWUDEDOKDGRUFRPUHVSRQVDELOLdades familiares.
6HPSUHTXHRH[HUFtFLRGRVGLUHLWRVUHIHULGRVQos números anteriores dependa de uma
UHODomRGHWXWHODRXFRQILDQoDMXGLFLDORXDGPLQLVWrativa 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
1mRGHWHUPLQDPSHUGDGHTXDLVTXHUGLUHLWRVVDOvo quanto à retribuição, e são consideradas
FRPRSUHVWDomRHIHFWLYDGHWUDEDOKRDVDXVrQFLDVDR trabalho resultantes de:
D /LFHQoDHPVLWXDomRGHULVFRFOtQLFRGXUDQWHDJravidez;
b) Licença por interrupção de gravidez;
F /LFHQoDSDUHQWDOHPTXDOTXHUGDVPRGDOLGDGHV
d) Licença por adopção;
H /LFHQoDSDUHQWDOFRPSOHPHQWDUHPTXDOTXHUGDVPRdalidades;
f) Falta para assistência a filho;
g) Falta para assistência a neto;
K 'LVSHQVDGHSUHVWDomRGHWUDEDOKRQRSHUtRGRQRFturno;
L 'LVSHQVDGDSUHVWDomRGHWUDEDOKRSRUSDUWHGHWrabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por
motivo de protecção da sua segurança e saúde;
j) Dispensa para avaliação para adopção.
$GLVSHQVDSDUDFRQVXOWDSUpQDWDODPDPHQWDomR ou aleitação não determina perda de
TXDLVTXHUGLUHLWRVHpFRQVLGHUDGDFRPRSUHVWDomRHfectiva de trabalho.
$VOLFHQoDVSRUVLWXDomRGHULVFRFOtQLFRGXUDQte a gravidez, por interrupção de gravidez, por
DGRSomRHOLFHQoDSDUHQWDOHPTXDOTXHUPRGDOLGDGH
D 6XVSHQGHPRJR]RGDVIpULDVGHYHQGRRVGLDVUHPanescentes ser gozados após o seu termo,
mesmo que tal se verifique no ano seguinte;
E 1mRSUHMXGLFDPRWHPSRMiGHFRUULGRGHHVWiJLRRu acção ou curso de formação, devendo o
WUDEDOKDGRUFXPSULUDSHQDVRSHUtRGRHPIDOWDSDUDo completar;
F $GLDPDSUHVWDomRGHSURYDSDUDSURJUHVVmRQDFDrreira profissional, a qual deve ter lugar
após o termo da licença.
$OLFHQoDSDUHQWDOHDOLFHQoDSDUHQWDOFRPSOHPentar, em quaisquer das suas modalidades,
SRUDGRSomRSDUDDVVLVWrQFLDDILOKRHSDUDDVVLVWência a filho com deficiência ou doença
crónica:
D 6XVSHQGHPVHSRUGRHQoDGRWUDEDOKDGRUVHHVWHinformar o empregador e apresentar
atestado médico comprovativo, e prosseguem logo após a cessação desse impedimento;
E 1mRSRGHPVHUVXVSHQVDVSRUFRQYHQLrQFLDGRHPSUegador;
F 1mRSUHMXGLFDPRGLUHLWRGRWUDEDOKDGRUDDFHGHU à informação periódica emitida pelo
empregador para o conjunto dos trabalhadores;
G 7HUPLQDPFRPDFHVVDomRGDVLWXDomRTXHRULJLQRX 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, retomá-la 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 contra-ordenação grave a violação do disposto nos n.os 1, 2, 3 ou 4.

Artigo 144.º
Informações relativas a contrato de trabalho a termo
2HPSUHJDGRUGHYHFRPXQLFDUDFHOHEUDomRGHFRQtrato de trabalho a termo, com indicação
do respectivo motivo justificativo, bem como a cessação do mesmo à comissão de trabalhadores
HjDVVRFLDomRVLQGLFDOHPTXHRWUDEDOKDGRUHVWHMD filiado, no prazo de cinco dias úteis.
2 - O empregador deve comunicar, nos termos previstos em portaria do ministro responsável pela
iUHDODERUDODRVHUYLoRFRPFRPSHWrQFLDLQVSHFWLYD do ministério responsável pela área laboral
RVHOHPHQWRVDTXHVHUHIHUHRQ~PHURDQWHULRU
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 opor-se ao pedido do trabalhador nos termos dos números anteriores.
2FRQWUDWRHVWiVXMHLWRDIRUPDHVFULWDHGHYHconter:
a) Identificação, assinaturas e domicílio ou sede das partes;

E ,QGLFDomRGDDFWLYLGDGHDSUHVWDUSHORWUDEDOKDGor, 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 contra-ordenação grave a violação do disposto no n.º 3 e constitui contra-ordenação
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.
GRVWUDEDOKDGRUHVGDHTXLSDVHFomRRXXQLGDGHHFRQómica 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
RXXQLGDGHHFRQyPLFDRGLVSRVWRQRQ~PHURDQWHULRU aplica-se enquanto dessa alteração não
resultar percentagem inferior à nele indicada.
([FHWXDVHDDSOLFDomRGRUHJLPHGHDGDSWDELOLGade instituído nos termos dos n.os 1 ou 2 nas
VHJXLQWHVVLWXDo}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 contra-ordenação grave a prática de horário de trabalho em violação do disposto
neste artigo.

Artigo 208.º-B
Banco de horas grupal

1 - O instrumento de regulamentação coletiva de trabalho que institua o regime de banco de
KRUDVSUHYLVWRQRDUWLJRSRGHSUHYHUTXHRHPpregador o possa aplicar ao conjunto dos
WUDEDOKDGRUHVGHXPDHTXLSDVHFomRRXXQLGDGHHFRQómica 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 - Excetua-se 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.

