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MECANISMO DE PROTEÇÃO DAS TRABALHADORAS GRÁVIDAS, PUÉRPERAS E LACTANTES
Lei n.º 133/2015, de 7 de
Setembro
CRIA UM MECANISMO PARA
PROTECÇÃO DAS TRABALHADORAS
GRÁVIDAS, PUÉRPERAS E LACTANTES

NOVAS OBRIGAÇÕES DOS TRIBUNAIS

CONSULTA OBRIGATÓRIA À CITE NAS
CANDIDATURAS

ENTRADA EM VIGOR

No dia 7 de Setembro, foi publicada a Lei n.º 133/2015, de 7 de Setembro,
que cria um mecanismo para protecção das trabalhadoras grávidas,
puérperas e lactantes.
Estabelece este diploma que as empresas que, nos dois anos anteriores à
candidatura a subsídios ou subvenções públicos, tenham sido condenadas
por sentença transitada em julgado por despedimento ilegal de grávidas,
puérperas ou lactantes ficam impedidas de serem beneficiárias dos
mesmos.
Para permitir tal controlo às entidades públicas, passa a constituir
obrigação dos tribunais a comunicação diária à Comissão para a Igualdade
no Trabalho e no Emprego (CITE) das sentenças transitadas em julgado que
tenham condenado empresas por despedimento ilegal de grávidas,
puérperas ou lactantes.
Por sua vez, as entidades nacionais que procedam à análise de
candidaturas a subsídios ou subvenções públicos ficam obrigadas a
consultar a CITE sobre a existência de condenação transitada em julgado
por despedimento ilegal de grávidas, puérperas ou lactantes. A resposta da
CITE tem de ser facultada num prazo máximo de 48 horas, a qual deverá
integrar o processo de candidatura ao subsídio ou subvenção público.
O diploma entra em vigor em 7 de Dezembro de 2015.
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