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REFORÇO DOS DIREITOS DE MATERNIDADE E PATERNIDADE 

 

Decreto-Lei n.º 120/2015, 
de 1 de Setembro  
 
ESTABELECE O REGIME JURÍDICO DE 

PROTECÇÃO SOCIAL NA 

PARENTALIDADE 
 
 
 
 
LICENÇA PARENTAL – GOZO 

SIMULTÂNEO PERMITIDO 
 
 
 
 
 
LICENÇA PARENTAL EXCLUSIVA DO 

PAI ALARGADA 
 
 
OPÇÃO POR REGIMES FLEXÍVEIS DE 

HORÁRIO DE TRABALHO SEM 

PENALIZAÇÕES 
 
 
 
 
OBRIGAÇÃO DE AFIXAÇÃO DE 

INFORMAÇÃO SOBRE PARENTALIDADE 
 
 

No passado dia 1 de Setembro foi publicada a Lei n.º 120/2015, a qual 

veio reforçar os direitos de maternidade e paternidade, introduzindo 

alterações ao Código de Trabalho, ao Decreto-lei n.º 91/2009, de 9 de 

Abril, que estabelece o regime jurídico de protecção social na 

parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de 

solidariedade, e ao Decreto-lei n.º 89/2009, de 9 de Abril, que define e 

regulamenta a protecção na parentalidade no âmbito da eventualidade 

de maternidade, paternidade e adopção, no regime de protecção social 

convergente. 

 

A licença parental inicial à qual os pais trabalhadores têm direito por 

nascimento do filho, passa a poder ser gozada em simultâneo pelos pais 

entre os 120 ou 150 dias consecutivos após o parto. No entanto, na 

hipótese dos pais trabalharem na mesma microempresa, i.e. numa 

empresa que empregue menos de 10 trabalhadores, o gozo da licença 

parental inicial em simultâneo dependerá de acordo entre os pais e o 

empregador. 

 

A licença parental exclusiva obrigatória do pai, que anteriormente era 

de 10 dias úteis, é alargada para 15 dias úteis, nos 30 dias após o 

nascimento do filho. 

 

O diploma prevê que os trabalhadores com filhos menores de 12 anos ou, 

independentemente da idade, com filho com deficiência ou doença 

crónica, com quem vivam em comunhão de mesa e habitação, que optem 

pelo trabalho em regime de tempo parcial ou em regime de horário 

flexível não possam ser penalizados em matéria de avaliação e de 

progressão na carreira. 

 

O empregador passa a estar sujeito ao dever de afixar, nas instalações 

da sua empresa, toda a informação sobre a legislação referente à 

parentalidade ou, se existir regulamento interno da empresa, consagrar 



 
    Briefing Laboral #24  
         Setembro 2015 

 
 

 
 
COMUNICAÇÃO DE NÃO RENOVAÇÃO 

DE CONTRATO A TERMO 
 
 
 
DIREITO A EXERCER FUNÇÕES EM 

REGIME DE TELETRABALHO 
 
 
 
 
 
ADAPTABILIDADE GRUPAL E BANCO 

DE HORAS – CONSENTIMENTO 

EXPRESSO 
 
 
SEGURANÇA SOCIAL – ADAPTAÇÃO 

AO NOVO REGIME 
 
 
 
ENTRADA EM VIGOR  

tal legislação neste último. 

 

A não comunicação pelo empregador sobre o motivo de não renovação de 

contrato de trabalho a termo de trabalhadora grávida, puérpera ou 

lactante à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) 

passa a consubstanciar uma contra-ordenação grave. 

 

Para os trabalhadores com filhos menores de 3 anos de idade é 

consagrado o direito de exercer a sua actividade em regime de 

teletrabalho, desde que tal seja compatível com a actividade 

desempenhada e a entidade patronal disponha de recursos e meios para 

o efeito, não podendo o empregador opor-se ao pedido do trabalhador 

feito nestes termos.  

 

Igualmente, passa a ser necessária a concordância, por escrito, dos 

trabalhadores com filhos menores de 3 anos de idade para lhes poder 

ser aplicado o regime de adaptabilidade grupal do período normal de 

trabalho ou o regime de banco de horas grupal. 

 

Para os beneficiários que estejam a receber prestações de desemprego ou 

aos beneficiários do regime de protecção social convergente o período de 

atribuição do subsídio parental inicial exclusivo do pai é alargado de 10 

dias úteis para 15 dias úteis obrigatórios. 

 

Estas alterações entrarão em vigor no próximo dia 6 de Setembro, com 

excepção das alterações relacionadas com o gozo, pelo pai trabalhador, 

de licença e de subsídio parental inicial exclusivo alargado de 15 dias úteis 

após o nascimento do filho, as quais entrarão em vigor apenas com o 

Orçamento de Estado para 2016. 
 
O seu nome e endereço electrónico estão incorporados numa mailing list da titularidade da Vasconcelos, Arruda & Associados, para receber informação relativa às 
novidades jurídicas e jurisprudenciais no âmbito do Direito do Trabalho e Segurança Social, bem como informação relativa aos nossos seminários. Se não desejar receber a 
nossa correspondência responda a este e-mail indicando em epígrafe REMOVER. 
 
Este documento contém informação genérica e não configura a prestação de assessoria jurídica que deve ser obtida para a resolução de casos concretos e não pode ser 
divulgado, copiado ou distribuído sem autorização prévia da Vasconcelos, Arruda & Associados. 
 
Para informação adicional, por favor contacte: 
Inês Arruda - sócia responsável pelo Departamento de Direito Laboral e Segurança Social 
ines.arruda@vaassociados.com ou geral@vaassociados.com 

Vasconcelos, Arruda & Associados – Sociedade de Advogados RL 
NIF 510 122 507 - Rua Joshua Benoliel, n.º 6, 7-A - 1250 - 133 Lisboa  

mailto:ines.arruda@vaassociados.com
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    Briefing Laboral #24  
         Setembro 2015 

 
 

 

T: +351 218 299 340 
E-mail: geral@vaassociados.com 

www.vaassociados.com 
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