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Lei nº 99/2003 de 27 Agosto 

(Aprova o Código do Trabalho) 

 

Artigo 33º a 52º 

 

SUBSECÇÃO IV 
Protecção da maternidade e da paternidade 

 
Artigo 33º 

Maternidade e paternidade 
1 — A maternidade e a paternidade constituem valores sociais eminentes. 
2 — A mãe e o pai têm direito à protecção da sociedade e do Estado na realização da sua insubstituível 
acção em relação aos filhos, nomeadamente quanto à sua educação. 
 

Artigo 34º 
Definições 

Para efeitos do exercício dos direitos conferidos na presente subsecção, entende-se por: 
a) Trabalhadora grávida — toda a trabalhadora que informe o empregador do seu estado de 

gestação, por escrito, com apresentação de atestado médico; 
b) Trabalhadora puérpera — toda a trabalhadora parturiente e durante um período de cento e vinte 

dias imediatamente posteriores ao parto, que informe o empregador do seu estado, por escrito, 
com apresentação de atestado médico; 

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

 
Artigo 35º 

Licença por maternidade 
1 — A trabalhadora tem direito a uma licença por maternidade de 120 dias consecutivos, 90 dos quais 
necessariamente a seguir ao parto, podendo os restantes ser gozados, total ou parcialmente, antes ou 
depois do parto. 
2 — No caso de nascimentos múltiplos, o período de licença previsto no número anterior é acrescido de 
30 dias por cada gemelar além do primeiro.  
3 — Nas situações de risco clínico para a trabalhadora ou para o nascituro, impeditivo do exercício de 
funções, independentemente do motivo que determine esse impedimento, caso não lhe seja garantido o 
exercício de funções ou local compatíveis com o seu estado, a trabalhadora goza do direito a licença, 
anterior ao parto, pelo período de tempo necessário para prevenir o risco, fixado por prescrição médica, 
sem prejuízo da licença por maternidade prevista no nº 1. 
4 — É obrigatório o gozo de, pelo menos, seis semanas de licença por maternidade a seguir ao parto. 
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5 — Em caso de internamento hospitalar da mãe ou da criança durante o período de licença a seguir ao 
parto, este período é suspenso, a pedido daquela, pelo tempo de duração do internamento. 
6 — A licença prevista no nº 1, com a duração mínima de 14 dias e máxima de 30 dias, é atribuída à 
trabalhadora em caso de aborto espontâneo, bem como nas situações previstas no artigo 142º do 
Código Penal. 
 

Artigo 36º 
Licença por paternidade 

1 — O pai tem direito a uma licença por paternidade de cinco dias úteis, seguidos ou interpolados, que 
são obrigatoriamente gozados no primeiro mês a seguir ao nascimento do filho. 
2 — O pai tem ainda direito a licença, por período de duração igual àquele a que a mãe teria direito nos 
termos do nº 1 do artigo anterior, ou ao remanescente daquele período caso a mãe já tenha gozado 
alguns dias de licença, nos seguintes casos: 
a) Incapacidade física ou psíquica da mãe, e enquanto esta se mantiver; 
b) Morte da mãe; 
c) Decisão conjunta dos pais. 
3 — No caso previsto na alínea b) do número anterior o período mínimo de licença assegurado ao pai é 
de 30 dias. 
4 — A morte ou incapacidade física ou psíquica da mãe não trabalhadora durante o período de 120 dias 
imediatamente a seguir ao parto confere ao pai os direitos previstos nos nos 2 e 3. 
 

Artigo 37º 
Assistência a menor com deficiência 

1 — A mãe ou o pai têm direito a condições especiais de trabalho, nomeadamente a redução do período 
normal de trabalho, se o menor for portador de deficiência ou doença crónica. 
2 — O disposto no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, à tutela, à confiança 
judicial ou administrativa e à adopção, de acordo com o respectivo regime. 
 

Artigo 38º 
Adopção 

1 — Em caso de adopção de menor de 15 anos, o candidato a adoptante tem direito a 100 dias 
consecutivos de licença para acompanhamento do menor de cuja adopção se trate, com início a partir 
da confiança judicial ou administrativa a que se referem os diplomas legais que disciplinam o regime 
jurídico da adopção.  
2 — Sendo dois os candidatos a adoptantes, a licença a que se refere o número anterior pode ser 
repartida entre eles. 
 

Artigo 39º 
Dispensas para consultas, amamentação e aleitação 

1 — A trabalhadora grávida tem direito a dispensa de trabalho para se deslocar a consultas pré-natais, 
pelo tempo e número de vezes necessários e justificados. 
2 — A mãe que, comprovadamente, amamente o filho tem direito a dispensa de trabalho para o efeito, 
durante todo o tempo que durar a amamentação. 
3 — No caso de não haver lugar a amamentação, a mãe ou o pai têm direito, por decisão conjunta, à 
dispensa referida no número anterior para aleitação, até o filho perfazer um ano. 
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Artigo 40º 
Faltas para assistência a menores 

1 — Os trabalhadores têm direito a faltar ao trabalho, até um limite máximo de 30 dias por ano, para 
prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a filhos, adoptados ou a 
enteados menores de 10 anos. 
2 — Em caso de hospitalização, o direito a faltar estende-se pelo período em que aquela durar, se se 
tratar de menores de 10 anos, mas não pode ser exercido simultaneamente pelo pai e pela mãe ou 
equiparados. 
3 — O disposto nos números anteriores é aplicável aos trabalhadores a quem tenha sido deferida a 
tutela, ou confiada a guarda da criança, por decisão judicial ou administrativa. 
 

Artigo 41º 
Faltas para assistência a netos 

O trabalhador pode faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de netos que sejam filhos de 
adolescentes com idade inferior a 16 anos, desde que consigo vivam em comunhão de mesa e 
habitação. 
 

Artigo 42º 
Faltas para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica 

O disposto no artigo 40.o aplica-se, independentemente da idade, caso o filho, adoptado ou filho do 
cônjuge que com este resida seja portador de deficiência ou doença crónica. 
 

Artigo 43º 
Licença parental e especial para assistência a filho ou adoptado 

1 — Para assistência a filho ou adoptado e até aos 6 anos de idade da criança, o pai e a mãe que não 
estejam impedidos ou inibidos totalmente de exercer o poder paternal têm direito, alternativamente: 
a) A licença parental de três meses; 
b) A trabalhar a tempo parcial durante 12 meses, com um período normal de trabalho igual a metade do 
tempo completo; 
c) A períodos intercalados de licença parental 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. 
2 — O pai e a mãe podem gozar qualquer dos direitos referidos no número anterior de modo 
consecutivo ou até três períodos interpolados, não sendo permitida a acumulação por um dos 
progenitores do direito do outro. 
3 — Depois de esgotado qualquer dos direitos referidos nos números anteriores, o pai ou a mãe têm 
direito a licença especial para assistência a filho ou adoptado, de modo consecutivo ou interpolado, até 
ao limite de dois anos. 
4 — No caso de nascimento de um terceiro filho ou mais, a licença prevista no número anterior é 
prorrogável até três anos. 
5 — O trabalhador tem direito a licença para assistência a filho de cônjuge ou de pessoa em união de 
facto que com este resida, nos termos do presente artigo. 
6 — O exercício dos direitos referidos nos números anteriores depende de aviso prévio dirigido ao 
empregador, com antecedência de 30 dias relativamente ao início do período de licença ou de trabalho 
a tempo parcial. 
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7 — Em alternativa ao disposto no nº 1, o pai e a mãe podem ter ausências interpoladas ao trabalho 
com duração igual aos períodos normais de trabalho de três meses, desde que reguladas em instrumento 
de regulamentação colectiva de trabalho. 

 
Artigo 44º 

Licença para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica 
1 — O pai ou a mãe têm direito a licença por período até seis meses, prorrogável com limite de quatro 
anos, para acompanhamento de filho, adoptado ou filho de cônjuge que com este resida, que seja 
portador de deficiência ou doença crónica, durante os primeiros 12 anos de vida. 
2 — À licença prevista no número anterior é aplicável, com as necessárias adaptações, inclusivamente 
quanto ao seu exercício, o estabelecido para a licença especial de assistência a filhos no artigo anterior. 
 

Artigo 45º 
Tempo de trabalho 

1 — O trabalhador com um ou mais filhos menores de 12 anos tem direito a trabalhar a tempo parcial 
ou com flexibilidade de horário. 
2 — O disposto no número anterior aplica-se, independentemente da idade, no caso de filho com 
deficiência, nos termos previstos em legislação especial. 
3 — Atrabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito a ser dispensada de prestar a actividade 
em regime de adaptabilidade do período de trabalho. 
4 — O direito referido no número anterior pode estender-se aos casos em que não há lugar a 
amamentação, quando a prática de horário organizado de acordo com o regime de adaptabilidade afecte 
as exigências de regularidade da aleitação. 
 

Artigo 46º 
Trabalho suplementar 

1 — A trabalhadora grávida ou com filho de idade inferior a 12 meses não está obrigada a prestar 
trabalho suplementar. 
2 — O regime estabelecido no número anterior aplica-se ao pai que beneficiou da licença por 
paternidade nos termos do nº 2 do artigo 36º 
 

Artigo 47º 
Trabalho no período nocturno 

1 — A trabalhadora é dispensada de prestar trabalho entre as 20 horas de um dia e as 7 horas do dia 
seguinte: 
a) Durante um período de 112 dias antes e depois do parto, dos quais pelo menos metade antes da data 
presumível do parto; 
b) Durante o restante período de gravidez, se for apresentado atestado médico que certifique que tal é 
necessário para a sua saúde ou para a do nascituro; 
c) Durante todo o tempo que durar a amamentação, se for apresentado atestado médico que certifique 
que tal é necessário para a sua saúde ou para a da criança. 
2 — À trabalhadora dispensada da prestação de trabalho nocturno deve ser atribuído, sempre que 
possível, um horário de trabalho diurno compatível. 
3 — A trabalhadora é dispensada do trabalho sempre que não seja possível aplicar o disposto no 
número anterior. 
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Artigo 48º 

Reinserção profissional 
A fim de garantir uma plena reinserção profissional do trabalhador, após o decurso da licença para 
assistência a filho ou adoptado e para assistência a pessoa com deficiência ou doença crónica o 
empregador deve facultar a sua participação em acções de formação e reciclagem profissional. 
 

Artigo 49º 
Protecção da segurança e saúde 

1 — Atrabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito a especiais condições de segurança e 
saúde nos locais de trabalho, de modo a evitar a exposição a riscos para a sua segurança e saúde, nos 
termos dos números seguintes. 
2 — Sem prejuízo de outras obrigações previstas em legislação especial, nas actividades susceptíveis 
de apresentarem um risco específico de exposição a agentes, processos ou condições de trabalho, o 
empregador deve proceder à avaliação da natureza, grau e duração da exposição da trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante, de modo a determinar qualquer risco para a sua segurança e saúde e as 
repercussões sobre a gravidez ou a amamentação, bem como as medidas a tomar. 
3 — Sem prejuízo dos direitos de informação e consulta previstos em legislação especial, a 
trabalhadora grávida, puérpera ou lactante tem direito a ser informada, por escrito, dos resultados da 
avaliação referida no número anterior, bem como das medidas de protecção que sejam tomadas. 
4 — Sempre que os resultados da avaliação referida no nº 2 revelem riscos para a segurança ou saúde 
da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante ou repercussões sobre a gravidez ou amamentação, o 
empregador deve tomar as medidas necessárias para evitar a exposição da trabalhadora a esses riscos, 
nomeadamente:  

a) Proceder à adaptação das condições de trabalho; 
b) Se a adaptação referida na alínea anterior for impossível, excessivamente demorada ou 

demasiado onerosa, atribuir à trabalhadora grávida, puérpera ou lactante outras tarefas 
compatíveis com o seu estado e categoria profissional; 

c) Se as medidas referidas nas alíneas anteriores não forem viáveis, dispensar do trabalho a 
trabalhadora durante todo o período necessário para evitar a exposição aos riscos. 

5 — É vedado à trabalhadora grávida, puérpera ou lactante o exercício de todas as actividades cuja 
avaliação tenha revelado riscos de exposição aos agentes e condições de trabalho, que ponham em 
perigo a sua segurança ou saúde. 
6 — As actividades susceptíveis de apresentarem um risco específico de exposição a agentes, processos 
ou condições de trabalho referidos no nº 2, bem como os agentes e condições de trabalho referidos no 
número anterior, são determinados em legislação especial. 
 

Artigo 50º 
Regime das licenças, faltas e dispensas 

1 — Não determinam perda de quaisquer direitos e são consideradas, salvo quanto à retribuição, como 
prestação efectiva de serviço, as ausências ao trabalho resultantes: 

a) Do gozo das licenças por maternidade e em caso de aborto espontâneo ou nas situações 
previstas no artigo 142º do Código Penal; 

b) Do gozo das licenças por paternidade, nos casos previstos no artigo 36º; 
c) Do gozo da licença por adopção;  
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d) Das faltas para assistência a menores; 
e) Das dispensas ao trabalho da trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivos de 

protecção da sua segurança e saúde;  
f) Das dispensas de trabalho nocturno; 
g) Das faltas para assistência a filhos com deficiência ou doença crónica. 

2 — As dispensas para consulta, amamentação e aleitação não determinam perda de quaisquer direitos 
e são consideradas como prestação efectiva de serviço. 
3 — Os períodos de licença parental e especial previstos nos artigos 43º e 44º são tomados em 
consideração para a taxa de formação das pensões de invalidez e velhice dos regimes de segurança 
social. 
 

Artigo 51º 
Protecção no despedimento 

1 — O despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante carece sempre de parecer prévio da 
entidade que tenha competência na área da igualdade de oportunidades entre homens e mulheres. 
2 — O despedimento por facto imputável a trabalhadora grávida, puérpera ou lactante presume-se feito 
sem justa causa. 
3 — O parecer referido no nº 1 deve ser comunicado ao empregador e à trabalhadora nos 30 dias 
subsequentes à recepção do processo de despedimento pela entidade competente. 
4 — É inválido o procedimento de despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, caso 
não tenha sido solicitado o parecer referido no nº 1, cabendo o ónus da prova deste facto ao 
empregador. 
5 — Se o parecer referido no nº 1 for desfavorável ao despedimento, este só pode ser efectuado pelo 
empregador após decisão judicial que reconheça a existência de motivo justificativo. 
6 — A suspensão judicial do despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante só não é 
decretada se o parecer referido no nº 1 for favorável ao despedimento e o tribunal considerar que existe 
probabilidade séria de verificação da justa causa. 
7 — Se o despedimento de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante for declarado ilícito, esta tem 
direito, em alternativa à reintegração, a uma indemnização calculada nos termos previstos no nº 4 do 
artigo 439º ou estabelecida em instrumento de regulamentação colectiva de trabalho aplicável, sem 
prejuízo, em qualquer caso, de indemnização por danos não patrimoniais e do disposto no livro II deste 
Código. 
8 — O empregador não se pode opor à reintegração prevista no nº 2 do artigo 438º de trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante. 
 

Artigo 52º 
Legislação complementar 

O disposto na presente subsecção é objecto de regulamentação em legislação especial. 
 
 


