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Assunto: Regulamentação da Protecção na Parentalidade 
 
Ex.mo(s) Associado(s), 
 
Leva-se ao conhecimento de V.Ex.a(s) a publicação do Decreto-Lei n.º 91/2009,  Diário da República, n.º 70, I Série, de 
9 de Abril de 2009, que define e aprova a protecção na parentalidade (maternidade e paternidade).  
 
O novo diploma legal abrange trabalhadores por conta de outrem e trabalhadores independentes e tem como principais alte-
rações: 

• A licença parental inicial pode ser gozada por um período até 150 ou 180 dias consecutivos, nas situações de partilha 

da licença, no caso de cada um dos progenitores gozar, em exclusivo, um período de 30 dias consecutivos, ou dois perío-
dos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo de licença parental inicial exclusiva da mãe, correspondente a seis 
semanas após o parto; 

 

• O subsídio parental inicial exclusivo do pai é concedido pelos períodos seguintes: 

- 10 dias úteis de gozo obrigatório (5 dias no regime anterior), seguidos ou interpolados, dos quais 5 gozados de modo 
consecutivo imediatamente após o nascimento e os restantes 5 nos 30 dias seguintes a este; 
- 10 dias úteis de gozo facultativo, seguidos ou interpolados, desde que gozados, após o período  supra referido  e em 
simultâneo com a licença parental inicial por parte da mãe. 

 

• Está previsto o direito a licença parental alargada, por um período até 3 meses, a qualquer um ou a ambos os proge-

nitores alternadamente, nas situações de assistência a filho integrado no agregado familiar, impeditivas do exercício de 
actividade laboral, desde que gozado imediatamente após o período de concessão do subsídio parental inicial ou subsídio 
parental alargado do outro progenitor; 

 

• Quanto aos trabalhadores independentes, o novo regime alarga o esquema de protecção social na parentalidade, 

passando a beneficiar do subsídio parental exclusivo do pai e do subsídio para assistência a filho com deficiência ou 
doença crónica. 

 
O presente diploma legal entra em vigor no dia 1 de Maio de 2009, e as licenças parental inicial, inicial exclusiva da mãe e 
inicial a gozar pelo pai por impossibilidade da mãe, bem como por adopção, são aplicáveis aos trabalhadores que no dia 1 
de Maio estejam a gozar licença por maternidade, paternidade e adopção nos termos do Código anterior e respectiva regu-
lamentação, contando-se, para efeito daquelas licenças, os períodos de gozo de licença já decorridos. 
 
Para efeitos de aplicação das novas regras, os trabalhadores devem informar as respectivas entidades empregadoras até ao 
dia 16 do próximo mês de Maio. 
 
A presente circular não dispensa a consulta do diploma legal em causa, que pode ser feira no nosso site em http://
www.ccah.eu/outros/circulares.php 
 
Com os melhores cumprimentos, 
A Direcção. 


