
 

 

CIRCULAR INFORMATIVA  

Nº 10/2019  
30/12/2019 

ALTERAÇÕES ÀS LEIS LABORAIS – PARENTALIDADE 

A Lei 90/2019, de 04.09, procedeu a mais uma alteração ao Código do Trabalho, desta feita, em matéria de 

Parentalidade, reforçando os direitos dos trabalhadores. 

A sua entrada em vigor é faseada, tendo algumas normas entrado em vigor no dia 4 de Outubro de 2019, 

sendo que outras só entrarão em vigor com a entrada em vigor do próximo Orçamento de Estado, o que se 

prevê para meados de Fevereiro de 2020. 

Damos destaque a algumas, as que cremos mais pertinentes, dessas alterações. 

 

I – CASAIS DO MESMO SEXO  

Sempre que em matéria de parentalidade se refira a Pai e a Mãe, e tendo em consideração casais do 

mesmo sexo, tal reporta-se-á aos titulares dos direitos de parentalidade. 

Para efeitos de parentalidade, o titular do direito de parentalidade que se enquadre na definição legal de 

trabalhadora grávida ou trabalhadora puérpera gozará a licença parental exclusiva da mãe e o outro titular 

do direito de parentalidade gozará da licença exclusiva do pai.  

As normas que regulam esta matéria entraram em vigor em 4 de Outubro de 2019. 

 

II - PROTECÇÃO DE TRABALHADORES RESIDENTES NAS ILHAS 

Passa-se a consagrar expressamente o direito a licenças e dispensas ao trabalho de trabalhadoras grávidas, 

puérpera ou lactante e seus acompanhantes para se deslocarem a outras ilhas que não a da sua residência 

por motivos inerentes à parentalidade. Por exemplo, a trabalhadora grávida que se desloque a unidade 

hospitalar localizada fora da sua ilha de residência para realização de parto, por indisponibilidade de 

recursos técnicos e humanos na ilha de residência, tem direito a licença pelo período de tempo que, por 

prescrição médica, for considerado necessário e adequado à deslocação para aquele fim, sem prejuízo da 

licença parental inicial. 

As normas que regulam esta matéria entram em vigor com o próximo Orçamento de Estado.  

 



 

 

III – LICENÇA PARENTAL INICIAL 

Prevê-se agora que, em caso de internamento hospitalar da criança imediatamente após o período 

recomendado de internamento pós-parto, a licença é acrescida do período de internamento, até ao limite 

máximo de 30 dias. 

Porém, se essa necessidade decorrer do facto do parto ter ocorrido até às 33 semanas inclusive, ou seja, no 

caso de bebés prematuros, a licença é acrescida de todo o período de internamento. 

Sempre que o parto ocorra até às 33 semanas inclusive, a licença é acrescida em 30 dias. 

As normas que regulam esta matéria entram em vigor com o próximo Orçamento de Estado.  

 

IV – LICENÇA PARENTAL EXCLUSIVA DO PAI 

O pai passa a ter direito a uma licença parental de 20 dias úteis (antes, 15 dias), seguidos ou interpolados, 

nas seis semanas seguintes (antes, nos 30 dias seguintes) ao nascimento da criança, cinco dos quais 

gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este. O pai tem ainda direito a 5 dias úteis (antes, 

10 dias úteis) de licença, seguidos ou interpolados, desde que gozados em simultâneo com o gozo da 

licença parental inicial por parte da mãe. 

As normas que regulam esta matéria entram em vigor com o próximo Orçamento de Estado.  

 

V – LICENÇA PARA ASSISTÊNCIA A FILHO COM DEFICIÊNCIA, DOENÇA CRÓNICA OU DOENÇA ONCOLÓGICA 

As licenças já previstas para assistência a filhos com deficiência ou doença crónica são agora 

expressamente previstas também relativamente a filhos com doença oncológica. 

Mantém-se o direito dos progenitores a licença por período até seis meses, prorrogável até quatro anos, 

para assistência de filho com deficiência, doença crónica ou doença oncológica. Prevê-se agora a 

possibilidade de prorrogar essa licença até seis anos, nas situações de necessidade de prolongamento da 

assistência, confirmada por atestado médico. Este limite de 6 anos não é aplicável no caso de filhos com 

doença prolongada em estado terminal, confirmada por atestado médico. 

As normas que regulam esta matéria entram em vigor com o próximo Orçamento de Estado.  

 

VI– DENÚNCIA PELO EMPREGADOR DO CONTRATO DE TRABALHO DURANTE O PERÍODO EXPERIMENTAL 

O empregador passa a ter de comunicar, no prazo de cinco dias úteis a contar da data da denúncia, à 

entidade com competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres a denúncia 



 

 

do contrato de trabalho durante o período experimental sempre que estiver em causa uma trabalhadora 

grávida, puérpera ou lactante ou um trabalhador no gozo de licença parental. 

As normas que regulam esta matéria entraram em vigor em 4 de Outubro de 2019. 

 

VII– NÃO RENOVAÇÃO DO CONTRATO A TERMO POR INICIATIVA DO EMPREGADOR  

Já se previa que o empregador devia comunicar, no prazo de 5 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 ou um 

trabalhador no gozo de licença parental. Agora estabelece-se que essa comunicação deve ser feita com a 

antecedência mínima de cinco dias úteis à data do aviso prévio. A falta de comunicação constitui contra-

ordenação grave. 

As normas que regulam esta matéria entraram em vigor em 4 de Outubro de 2019. 

 

VIII – DISPENSA PARA CONSULTA DE PROCRIAÇÃO MEDICAMENTE ASSISTIDA 

Prevê-se agora que o trabalhador tem direito a três dispensas do trabalho para consultas no âmbito de 

cada ciclo de tratamentos de procriação medicamente assistida (PMA). O empregador pode exigir ao 

trabalhador a apresentação de prova desta circunstância e da realização da consulta ou declaração dos 

mesmos factos. A dispensa para consultas PMA não determina perda de quaisquer direitos e é considerada 

como prestação efectiva de trabalho.  

As normas que regulam esta matéria entram em vigor com o próximo Orçamento de Estado.  

 

 

 


