
 

 

N/Ref. 107/15                   Angra do Heroísmo, setembro de 2015 

 

Assunto: 9.ª ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DO TRABALHO – DIREITOS DE MATERNIDADE E 

PATERNIDADE. 

  

Caro Associado, 

 

Leva-se ao seu conhecimento, a publicação da Lei n.º 120/2015, de 1 de Setembro, que vem 

proceder à nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

Fevereiro, reforçando os direitos de maternidade e paternidade. 

 

Pelo exposto, esta nona alteração traduz-se no seguinte: 

 Microempresas: 

- O gozo simultâneo da licença parental inicial por parte de mãe e pai que trabalhem 

na mesma empresa, depende de acordo com o empregador. 

 

 Alargamento dos períodos de licenças:  

- A licença parental obrigatória passa de 10 para 15 dias úteis, seguidos ou 

interpolados, que têm de ser gozados nos 30 dias seguintes ao nascimento do filho, 

cinco dos quais gozados de modo consecutivo imediatamente a seguir a este; 

- Os progenitores podem gozar simultaneamente a licença parental inicial entre os 120 

e os 150 dias; 

 

 Trabalhadores com responsabilidades familiares 

- Não podem ser penalizados na avaliação e progressão na carreira pelo facto de 

optarem por um regime de trabalho a tempo parcial ou horário flexível. 

 

 Novo Dever da Entidade Empregadora 

- Obrigação de afixar informação sobre a parentalidade (ou incluí-la em regulamento 

interno da empresa). 

 

 



 

 

 

 Comunicação ao CRITE 

- A falta de comunicação à CRITE sobre motivo da não renovação de contrato a termo 

(trabalhadora grávida, puérpera ou lactante) passa a contraordenação grave (era leve). 

 

 Teletrabalho: 

- O trabalhador com filho até 3 anos tem direito a prestar trabalho em regime de 

teletrabalho, não podendo o empregador opor-se ao pedido do trabalhador, quando: 

a)  Tal seja compatível com a atividade desempenhada e; 

b) A entidade patronal disponha de recursos e meios para o efeito. 

 

 Adaptabilidade Grupal e Banco de Horas: 

- Os trabalhadores com filho menor de 3 anos que não manifeste por escrito, a sua 

concordância, ficam excluídos da aplicação do regime de adaptabilidade e do banco de 

horas grupal. 

 

A presente lei entra em vigor no dia 6 de Setembro de 2015 e a licença parental exclusiva do 

pai entra em vigor com o Orçamento do Estado posterior à sua publicação e não dispensa sua 

leitura que poderá consultar em www.dre.pt ou no site desta Câmara do Comércio, através do 

link: http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1443026353.pdf. 

 

Com os melhores cumprimentos, 

A Direção. 

http://www.dre.pt/
http://www.ccah.eu/ficheiros/legislacao/1443026353.pdf

