
DIREITOS             

DOS PAIS 

Gravidez e Parentalidade 

SOU O PAI… 

TENHO DIREITO: 

 

 a licença de 10 dias úteis 

obrigatórios a contar do dia do nascimento. Os 

primeiros 5 dias são seguidos e gozados 

imediatamente a seguir ao nascimento. Os outros 

5 dias têm de ser gozados nos 30 dias após o 

nascimento, podendo ser seguidos ou não; 

 o pai tem direito, se quiser, a mais 10 dias úteis, 

seguidos ou não, podendo gozá-los em 

simultâneo com a licença parental inicial da mãe; 

 se houver gémeos, o pai tem direito a mais 2 

dias por cada gémeo; 

 Nas situações de morte ou incapacidade física ou 

psíquica da mãe, o pai tem direito a um período 

mínimo de 30 dias de licença inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se dúvidas: 

Consultar Portal do Cidadão 

Direitos dos pais  - 5. 

DURANTE A AMAMENTAÇÃO… 

TEM DIREITO: 

 

 Mãe: a dispensa de trabalho por dois períodos 

distintos, de uma hora cada, durante o tempo que 

durar a amamentação/aleitação. A dispensa referi-

da é acrescida de 30 min. por cada gémeo além 

do primeiro; 

 Deve apresentar atestado médico, se a dispensa 

para amamentação se prolongar para além do 1º 

ano; 

 Mãe ou o Pai: por decisão conjunta, a dispensa 

de trabalho, reduzida no período normal de traba-

lho, não ocorrendo perda de remuneração nem de 

outras regalias.  

 Se não houver amamentação, o pai/mãe ou 

ambos têm direito a dispensa para aleitação até o 

filho perfazer 1 ano. 
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 ESTOU GRÁVIDA… 

TENHO DIREITO: 

 

 a assistência médica gratuita nas consultas pré

-natais e nos exames complementares de 

diagnóstico nos serviços públicos (centros de 

saúde, hospitais e maternidades); 

 a dispensa de trabalho pelo tempo e número de 

vezes necessários para consultas pré-natais e 

aulas de preparação para o parto, sem perda de 

remuneração ou quaisquer regalias (tais como 

prémios e subsídios); 

 o Pai tem direito a 3 dispensas de trabalho para 

acompanhar a trabalhadora a consultas pré-

natais. 

 a licença anterior ao parto, devido a 

complicações médicas com risco para si ou para 

o bebé, pelo período de tempo estipulado pelo 

médico assistente, sem prejuizo para a licença 

parental; 

 em caso de abortamento espontâneo ou 

voluntário, a mulher tem direito a uma licença de 

14 a 30 dias, mediante recomendação do 

Médico; 

 O despedimento individual ou colectivo de uma 

grávida, necessita sempre do parecer prévio da 

CITE (comissão para a igualdade no trabalho e no 

emprego), que o deverá emitir em 30 dias, a pedido 

da entidade patronal. 

 TRABALHO EM HORÁRIO            

NOTURNO…  

TENHO DIREITO: 

 

 

 a dispensa do período de trabalho entre as 

20:00 de um dia e as 07:00 do dia seguinte, 

durante um período de 112 dias antes e depois 

do parto, dos quais pelo menos metade deve ser 

gozada antes da data previsível do mesmo; 

 a dispensa durante o restante tempo de gravidez 

e da amamentação, apresentando certificado 

médico que ateste o necessário para a saúde da 

mãe ou da criança, com 20 dias de antecedência; 

 A dispensa de trabalhar horas extraordinárias: 

durante a gravidez, até aos 12 meses de idade da 

criança e enquanto durar a amamentação; 

 a um horário de trabalho diurno compatível, 

caso seja dispensada da prestação noturna, sem-

pre que possível. Caso contrário será dispensa-

da. 

 

  

 

 ao aumento do período de licença de parto, mais 1 

mês, por cada gémeo para além do primeiro; 

 a abono pré-natal, pago mensalmente, à mulher 

grávida a partir da 13ª semana de gravidez. Tem de 

ser grávida residente em Portugal ou equiparada a 

residente. Para calcular o rendimento de referência 

da grávida é usada a declaração de IRS do ano 

anterior; 

 a 3 cheques-dentista por gravidez, desde que a 

grávida seja vigiada na consulta pré-natal do Serviço 

Nacional de Saúde. Estes podem ser usados até 60 

dias a seguir ao parto ou data prevista do parto; 

 a licença parental de 120 ou 150 dias, que pode 

ser partilhada entre pai e mãe. Nada impede que a 

partilha possa ser efetuada do seguinte modo: a 

mãe goza o período inicial normal da licença (120 ou 

150 dias) e o pai goza os 30 dias seguintes de 

acréscimo. A duração da licença conjunta influencia 

o valor do subsídio:  

150 dias = 100% do ordenado mensal     

             180 dias  =  80% do ordenado 

 

 Os pais/mães têm direito a 4 h/trimestre, por cada 

filho, para deslocação à escola. Nestas situações 

mantêm a totalidade da remuneração. 


