
Por quem dá a vida
Direitos da mãe
Especial Dia da Mãe



A previsão, no Código  
do Trabalho, de um regime 
exclusivamente destinado 
à parentalidade permite, 
por um lado, salvaguardar 
a conciliação entre a vida 
profissional e pessoal da 
trabalhadora e, por outro, 
garantir que não tem  
lugar qualquer forma  
de discriminação em função 
do exercício dos seus direitos 
de maternidade. 



A maternidade constitui 
um valor social eminente, 
concretizando-se a sua 
protecção na atribuição dos 
seguintes direitos:

•     Licença em situação de risco 
clínico durante a gravidez, 
pelo período de tempo que 
por prescrição médica for 
considerado necessário para 
prevenir o risco

•     Licença por interrupção da 
gravidez, com duração entre 14 
e 30 dias

•     Dispensas do trabalho para 
consultas pré-natais, pelo 
tempo e número de vezes 
necessários

•     3 Dispensas do trabalho para 
consultas no âmbito de cada 
ciclo de tratamentos de PMA 

•     3 Dispensas do trabalho 
para efeitos de realização de 
avaliação para a adoção



•     Dispensa de prestação de trabalho 
suplementar para trabalhadoras grávidas ou com 
filho de idade inferior a 12 meses

•     Dispensa de prestação de trabalho em 
horário de trabalho organizado de acordo 
com regime de adaptabilidade, de banco 
de horas ou de horário concentrado para 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante

•     Dispensa de prestação de trabalho no período 
noturno, durante 112 dias antes e depois do parto, 
período que pode ser superior, se necessário para a 
sua saúde ou para a da criança

•     Dispensa para amamentação, durante o tempo 
que esta durar, ou aleitação, até o filho perfazer 1 
ano

•     Especiais condições de segurança e saúde 
nos locais de trabalho para a trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante, podendo ter lugar 
a dispensa da prestação de trabalho quando não se 
consiga evitar a sua exposição a riscos

•     Licença parental inicial, de 120 ou 150 dias 
consecutivos, cujo gozo, após o parto, pode ser 
partilhado com o outro progenitor, sem prejuízo do 
gozo obrigatório de 6 semanas de licença pela mãe 
após o parto e da possibilidade de gozo de 30 dias 



Sabia que...

Uma trabalhadora

tem proteção 
em caso de 
despedimento?

grávida, puérpera ou lactante 
ou que se encontre no gozo de 
licença parental...



•     Licença por adoção de menor de 15 anos, de 120 ou 150 dias consecutivos, cujo 
gozo pode ser partilhado, havendo dois candidatos a adotantes

•     Licença parental complementar para assistência a filho ou adotado com idade 
não superior a 6 anos, podendo ser gozada de acordo com diversas modalidades e 
em conjunto com o outro progenitor

•     Licença para assistência a filho, depois de esgotada a licença parental 
complementar, e desde que o menor viva com a trabalhadora em comunhão de mesa 
e habitação, podendo ser gozada de modo consecutivo ou interpolado, em regra, até 
ao limite de 2 anos

•     Licença para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença 
oncológica por período até 6 meses, prorrogável até 4 anos

•     Redução de 5 horas do período normal de trabalho para assistência a filho 
menor com deficiência ou doença crónica

•     Participação em ações de formação e atualização profissional, após a licença 
para assistência a filho

•     Falta para prestar assistência inadiável a filho, em caso de doença ou 
acidente, até 30 dias por ano ou durante todo o período de eventual hospitalização, 
no caso de menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com deficiência ou 
doença crónica, ou até 15 dias por ano, em caso de filho com 12 ou mais anos de idade  

•     Prestação de trabalho a tempo parcial ou em regime de horário flexível 
para trabalhadora com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, com 
deficiência ou doença crónica que com ela viva em comunhão de mesa e habitação

e mais...



A Cerejeira Namora, Marinho Falcão 
tem uma equipa preparada para qualquer 
desafio e está pronta para dar resposta aos 
seus. Conte connosco. 

Nuno Cerejeira Namora
ncn@sociedadeadvogados.eu

Miguel Cunha Machado
mcm@sociedadeadvogados.eu
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