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 DIREITOS DA MÃE E DO PAI TRABALHADORES 
 

• Licença por maternidade ou paternidade de 120 dias consecutivos, mais 30 dias pelo 
nascimento de cada gémeo. Dos 120 dias, 90 têm necessariamente de ser gozados a seguir 
ao parto, podendo os restantes ser gozados antes ou depois do parto. A seguir ao parto é 
obrigatório o gozo de 6 semanas pela mãe. 
• Licença de 100 dias consecutivos, por adopção de menor de 15 anos. 
• Redução de 5 horas semanais do horário de trabalho, se o recém-nascido for portador de 
deficiência. 
• Licença por um período até 6 meses, que poderá prolongar-se até 4 anos, para 
acompanhamento de filho, adoptado ou enteado, quando seja deficiente ou doente crónico, 
durante os primeiros 12 anos de vida. 
• A mãe e o pai trabalhadores podem, ainda, faltar ao trabalho até 30 dias por ano para 
prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente de filhos, 
adoptados ou enteados menores de 10 anos. Em caso de hospitalização, se se tratar de 
menores de 10 anos, o direito a faltar estende-se ao período que durar a referida 
hospitalização. 
• Para assistência a filho ou adoptado até aos 6 anos de idade, o pai e a mãe podem, em 
alternativa: 

- gozar a licença parental de 3 meses; 
- trabalhar a tempo parcial durante 6 meses; 
- gozar períodos de licença parental e de trabalho a tempo parcial sendo a duração 
total das ausências equivalente a 3 meses. 

 
• No caso de não haver amamentação, a mãe ou o pai têm direito à dispensa para 

aleitamento durante 1 hora em cada dia de trabalho, por dois períodos distintos, até o filho 
perfazer 1 ano. 

 
Direitos da mãe trabalhadora 
• Dispensa de trabalho para se deslocar a consultas pré-natais pelo tempo e número de vezes 

necessários e justificados. 
• Dispensa durante 1 hora, em cada dia de trabalho, por dois períodos distintos, enquanto 

durar a amamentação. Finda esta, e até a criança perfazer 1 ano, a mãe ou o pai têm 
direito à licença por aleitamento. 

As mães podem ainda: 
• Ver adaptadas as condições de trabalho para evitar a exposição a riscos. 
• Ser dispensadas de prestar trabalho nocturno durante 112 dias antes e depois do parto, 

dos quais metade antes da data do parto. A dispensa poderá, também, verificar-se durante 
o restante período de gravidez e durante a amamentação, mediante apresentação de 
atestado médico. 

• O despedimento de trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes presume-se feito sem 
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justa causa. 
 
Direitos do pai trabalhador 
• Licença de 5 dias úteis, seguidos ou interpolados, no primeiro mês a seguir ao nascimento 

do filho. 
• 15 dias de licença parental, ou período equivalente, desde que gozados imediatamente a 

seguir à licença por maternidade ou por paternidade. 
• 14 dias, como período mínimo, de licença por paternidade, em caso de morte da mãe, sem 

prejuízo do gozo do restante período da licença. 
 
Direitos da avó e do avô trabalhadores 
• Os avós trabalhadores/as podem faltar até 30 dias consecutivos, a seguir ao nascimento de 

netos que sejam filhos de adolescentes com idade até 16 anos, desde que consigo vivam em 
comunhão de mesa e habitação. 
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