
 

 

 
 
 

3. Proteção na parentalidade 
 
 

 
Tânia Santos – Direito Laboral 

 

 

 

 
 



Protecção na parentalidade              conciliação entre a vida profissional e as  
           situações de maternidade e paternidade.  
 
Concretiza-se na consagração de normas relativas às seguintes matérias: 

ausência justificada 
ao trabalho  

licenças, faltas e 
dispensas 

regimes especiais de 
tempo de trabalho  

trabalho a tempo 
parcial, flexibilidade de 

horários 



Licenças: ausências prolongadas ao trabalho.  
 
 

Não determinam a perda de quaisquer direitos, excepto quanto à retribuição. 

 
Licença para 

assistência a filho 
portador de 

deficiência ou 
doença crónica 

 

Licença 
para 

assistência 
a filho 

nça

Licença 
parental 

complementar 

ça para 
cia a filho 
dor de 

ência ou 
a crónica

a

aisquer direito



Faltas: ausências justificadas ao trabalho. 
 
 
 

Não determinam a perda de quaisquer direitos, excepto quanto à retribuição, e 
são equiparadas a prestação efectiva de trabalho. 

Faltas para 
assistência a 

filhos 

 
Faltas para 

assistência a 
netos 

 

para 
ncia a 
os

F
as



Licença para assistência a filho com deficiência ou doença 

crónica 

• Os progenitores têm direito a licença por período até 06 meses, prorrogável até 04 
anos 
 
 

filho maior de 12 anos - necessidade de assistência confirmada por atestado médico 
 
• O trabalhador terá direito à licença se o outro progenitor exercer atividade profissional 
ou estiver impedido ou inibido totalmente de exercer o poder paternal. 
 
• Se houver dois titulares, a licença pode ser gozada por qualquer deles ou por ambos 
em períodos sucessivos. 
 

 
A licença suspende os direitos, deveres e garantias das partes, nomeadamente quanto à 

retribuição. 



Licença para assistência a filho com deficiência ou 

doença crónica 
Para o exercício deste direito, o trabalhador deverá informar o empregador, por 
escrito e com uma antecedência de 30 dias: 
 

Do início e do termo do período em que pretende gozar a licença; 

Que o outro progenitor tem atividade profissional e não se encontra ao mesmo
tempo em situação de licença, ou que está inibido ou impedido totalmente de 
exercer o poder paternal;   

Que o menor vive com ele em comunhão de mesa e habitação. 



Subsídio para assistência a filho com deficiência ou 

doença crónica 
 

É o apoio em dinheiro dado às pessoas que tiram uma licença no seu trabalho 
para acompanharem os filhos devido a deficiência ou doença crónica, por 
período até 06 meses, prorrogável até ao limite de 04 anos. 
 
 
 



Subsídio para assistência a filho com deficiência ou 

doença crónica 

QUEM  PODE PEDIR? 
 
• trabalhadores por conta de outrem a descontarem para a Segurança Social 
(incluindo os trabalhadores do serviço doméstico); 
• trabalhadores independentes (a recibos verdes ou empresários em nome 
individual) a descontarem para a Segurança Social; 
• trabalhadores bancários; 
• etc… 
 

Prazo de garantia: trabalhado e descontos para a Segurança Social durante 
06 meses (seguidos ou não). 
 



Subsídio para assistência a filho com deficiência ou 

doença crónica 

O subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica não é 

cumulável com: 

• Rendimentos de trabalho; 

• Subsídio de desemprego; 

• Subsídio de doença; 

• Prestações concedidas no subsistema de solidariedade, excepto 

rendimento social de inserção e complemento solidário para idosos. 

 



Subsídio para assistência a filho com deficiência ou 

doença crónica 
COMO POSSO PEDIR? 

• Formulário Modelo RP 5053-DGSS 

• Formulário Modelo RP 5003-DGSS – Requerimento 

das prestações compensatórias de subsídio de Natal e 

de férias. 

 

• Documento comprovativo do NIB; 

• Certificação médica da deficiência ou doença crónica 

(filho com mais de 12 anos); 

• Certificação médica comprovativa da necessidade de 

assistência. 

Segurança Social Directa; 
Ou 

Serviços de atendimento da 
Segurança Social; 

Ou 
Por correio, para o Centro 
Distrital de Segurança Social 
da área de residência 



Falta para assistência ao filho 

Até 30 dias por ano (seguidos ou interpolados) em caso de doença ou 
acidente, a filho menor de 12 anos, ou, independentemente da idade, a filho 

com deficiência ou doença crónica. 
    Ou 

Até15 dias por ano no caso de filhos maiores de 12 anos. 
 
Este direito não pode ser exercido simultaneamente pelo pai e pela mãe. 
 
 

 
As faltas para assistência a filho não determinam a perda de quaisquer direitos 

do trabalhador, salvo quanto à retribuição. 



Subsídio para assistência ao filho 

É o apoio em dinheiro dado às pessoas que têm que faltar ao seu trabalho 
para prestar assistência urgente e necessária aos filhos, em caso de doença 
e ou acidente. 
 
 
 
          Aplica-se a:  
 
 
filhos menores              filhos maiores 
   filhos com deficiência  
     ou doença crónica 



Subsídio para assistência ao filho 

QUEM  PODE PEDIR? 
 
• trabalhadores por conta de outrem a descontarem para a Segurança Social 
(incluindo os trabalhadores do serviço doméstico); 
 
• trabalhadores bancários; 
• etc… 
 

Prazo de garantia: trabalhado e descontados para a Segurança Social  
durante 06 meses (seguidos ou não). 
 



Subsídio para assistência ao filho 

O subsídio para assistência a filho com deficiência ou doença crónica não é 

cumulável com: 

•Rendimentos de trabalho; 

•Subsídio de desemprego; 

•Subsídio de doença; 

•Prestações concedidas no subsistema de solidariedade, excepto 

rendimento social de inserção e complemento solidário para idosos. 

 



Subsídio para assistência ao filho 

COMO POSSO PEDIR? 
 
• Formulário Modelo RP 5052-DGSS 
• Formulário Modelo RP 5003-DGSS – 
Requerimento das prestações compensatórias de 
subsídio de Natal e de férias. 
 

 
• Documento comprovativo do NIB; 
• Certificação médica ou declaração hospitalar 
comprovativa da doença do filho. 

Segurança Social Directa; 
Ou 

Serviços de atendimento da 
Segurança Social; 

Ou 
Por correio, para o Centro 
Distrital de Segurança Social 
da área de residência 



Redução do tempo de trabalho para assistência a filho 

menor com deficiência ou doença crónica 

Possibilidade de redução de 05 horas do período normal de trabalho, ou outras 
condições especiais de trabalho, para assistência a filho menor com deficiência ou 
doença crónica, com idade inferior a 01 ano. 
 
O empregador deve adequar o horário de trabalho resultante da redução do período 
normal de trabalho tendo em conta a preferência do trabalhador, sem prejuízo de 
exigências imperiosas do funcionamento da empresa. 
 
Para a redução do período normal de trabalho semanal, o trabalhador deve comunicar 
ao empregador a sua intenção, com uma antecedência de 10 dias, e: 
• Apresentar atestado médico comprovativo da deficiência ou doença crónica; 
• Declarar que o outro progenitor tem actividade profissional ou que está inibido ou 
impedido totalmente de exercer o poder paternal. 



Trabalho a tempo parcial de trabalhador com 

responsabilidades familiares 

O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da idade, filho 
com deficiência ou doença crónica tem direito a trabalhar a tempo parcial.  
 
Salvo acordo em contrário, o período normal de trabalho corresponderá a metade 
do praticado a tempo completo – ou seja, 20 horas semanais. 
 

Conforme o pedido do trabalhador, o trabalhado será prestado diariamente, de 
manhã ou de tarde, ou em três dias por semana.

 
 

Findo o período para o qual foi concedida a prestação de trabalho a tempo parcial, 
o trabalhador retomará a prestação de trabalho a tempo completo.  



Horário flexível de trabalhador com responsabilidades 

familiares 

O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da 
idade, filho com deficiência ou doença crónica tem direito a trabalhar em 

regime de horário de trabalho flexível.  
 

HORÁRIO FLEXÍVEL: aquele em que o trabalhador pode escolher, dentro 
de certos limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho 
diário.. 



Horário flexível de trabalhador com responsabilidades 

familiares 

O trabalhador com filho menor de 12 anos ou, independentemente da 
idade, filho com deficiência ou doença crónica tem direito a trabalhar em 

regime de horário de trabalho flexível.  
 

HORÁRIO FLEXÍVEL: aquele em que o trabalhador pode escolher, dentro 
de certos limites, as horas de início e termo do período normal de trabalho 
diário.. 



Horário flexível de trabalhador com responsabilidades 

familiares 

Horário flexível 
(requisitos) 

 
Um ou dois períodos de presença obrigatória, 

com duração igual a metade do período normal 
de trabalho diário 

 

 
Indicação dos períodos para início e termo do 
trabalho normal diário, cada um com duração 

não inferior a 1/3 do período normal de trabalho 
diário. 

 



Horário flexível e trabalho a tempo parcial de 

trabalhador com responsabilidades familiares 

Indicação do prazo previsto; 

Declaração da qual conste: 

     i) Que o menor vive com ele em comunhão de mesa e habitação: 

     ii) No regime de trabalho a tempo parcial, que não está esgotado o período máximo de        
duração e que o outro progenitor tem actividade profissional; 

Indicação da modalidade de organização do trabalho a tempo parcial 

Solicitação, por escrito, com uma antecedência de 30 dias  

Necessidade de autorização do empregador 


