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Documento de apoio relativo à audição da Presidente da Comissão 

para a Igualdade no Trabalho e no Emprego, Sandra Ribeiro, na 

Comissão 10ª - CSST XII, no âmbito da publicação da Resolução da 

Assembleia da República n.º 87/2014, de 29 de outubro, “Aprofundar a 

proteção das crianças, das famílias e promover a natalidade”

1. Enquadramento da situação na União Europeia e em Portugal

Desde o início da década de 80 que o limiar da substituição de gerações (2,1 filhos) 

deixou de estar assegurado em Portugal.

Atualmente, praticamente em nenhum país da União Europeia a substituição de 

gerações está assegurada. A este propósito Portugal não é, portanto, um país original. 

Nos anos 70, comparado com o conjunto de países que então integravam a UE 15, 

Portugal apresentava dos níveis de fecundidade mais altos (mais de 3.0), mas 

atualmente (dados referentes a 2012), é o país onde o número médio de filhos por 

mulher é mais baixo, cerca de 1.2, abaixo da média europeia de 1.5. 

Os países que apresentam taxas de natalidade mais altas na EU são, atualmente, a 

Irlanda e a França (com valores acima dos 2.0)1, e fora da EU, a Islândia, como se 

constata pelo quadro infra, elaborado a partir de dados do EUROSTAT.

                                                
1 De referir que a Irlanda desde sempre apresentou taxas de fertilidade elevadas, ultrapassando os 3.7 nos 
anos 60, o que poderá estar relacionado com o facto de ser um país com fortes tradições católicas, onde a 
igreja detém grande poder social e politico, o que originou que os métodos contracetivos fossem durante 
muito tempo publica e fortemente condenados. A atual taxa apresentada pela Irlanda continua alta 
comparativamente com os restantes Estados Membros mas representa uma diminuição acentuada da 
fertilidade nos últimos 20 anos, sem prejuízo de se ter registado um ligeiro aumento nos últimos dois 
anos. Já a França apresenta uma situação relativamente estável desde o final dos anos 60, entre os 2,7 e os 
1.9, estando inclusive a subir nos últimos anos, o que talvez se deva ao forte investimento em políticas de 
apoio às famílias e conciliação entre trabalho e família. Assim, parece ser de concluir que a crise 
financeira não está a afetar a taxa de natalidade destes dois países.
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2. Relação positiva entre a taxa de emprego feminina e fertilidade

Durante os anos 80 do século passado, de acordo com dados da OCDE, nos países 

chamados desenvolvidos, aparentemente, existiu uma relação negativa, ainda que ténue, 

entre o aumento do número de mulheres no mercado de trabalho e a fertilidade, 

contudo, de acordo com a mesma fonte, essa relação mudou, ou seja, ao longo das 

últimas décadas o que é possível observar é que existe uma divisão clara entre dois 

grupos de países, em que os que apresentam taxas de fertilidade mais elevadas são os 

países em que as taxas de emprego feminino também são mais elevadas, conforme 

quadro infra. 
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Taxa de emprego feminino x taxa de natalidade

Countrys Female Employment Part-time /Full-time Fertility (TFR) 
Austria 67.8 26.1 41.7 1.41 
Belgium 56.7 19.7 37.0 1.83 
Bulgaria 52.0 1.1 50.9 1.47 
Czech Republic 50.6 4.4 46.2 1.45 
Denmark 74.5 31.1 43.4 1.86 
Germany 61.4 23.1 38.3 1.37 
Estonia 54.3 6.7 47.6 1.62 
Finland 62.3 15.6 46.7 1.85 
Ireland 60.7 16.0 44.7 2.03 
Greece 48.7 5.3 43.4 1.46 
Spain 56.4 13.3 43.1 1.41 
France 56.7 16.0 40.6 1.98 
Iceland 74.9 27.0 47.9 2.15 
Italy 46.7 13.7 33.0 1.39 
Cyprus 63.7 6.1 57.6 1.45 
Latvia 55.9 5.0 50.9 1.34 
Lithuania 54.1 4.7 49.4 1.45 
Luxembourg 57.1 15.6 41.5 1.62 
Hungary 47.1 2.8 44.2 1.32 
Malta 50.4 9.7 40.7 1.40 
Netherlands 76.2 54.1 22.0 1.76 
Norway 71.7 32.3 39.4 1.94 
Poland 51.8 5.6 46.3 1.35 
Portugal 61.6 5.8 55.9 1.35 
Romania 50.9 4.2 46.7 1.34 
Slovenia 65.1 9.0 56.0 1.46 
Slovakia 48.3 1.9 46.3 1.32 
Sweden 64.4 27.3 37.1 1.91 
Switzerland 72.1 33.9 38.1 1.47 
United Kingdom 63.8 24.5 39.3 1.91 
Average 59.26 15.39 43.87 1.59 
Standard 8.63 12.21 7.07 0.25 

Fonte: EUROSTAT – dados referentes ao período 2000-2006

De referir que Portugal, surge como um país “outsider” desta tendência, na medida em 

que apesar da taxa de participação de mulheres no mercado de trabalho ser bastante 

elevada, a taxa de fertilidade é bastante baixa também. Quais serão as razões para este 

fenómeno? A resposta não é evidente e vários fatores poderão concorrer para este 

resultado. Desde logo, a tendência da diminuição da taxa de natalidade em Portugal 

começou no final dos anos 70 e foi sempre uma constante, acentuando-se 

vertiginosamente a partir de 2008, aparentemente por efeito direto da crise financeira e 

instabilidade económica daí resultante (forte aumento do desemprego nomeadamente 

entre as pessoas jovens). Ora, tal pode ser entendido no sentido de que, para além da 

crise existem razões estruturais que continuarão a condicionar a natalidade mesmo 

depois da retoma. Que razões estruturais serão essas?

O facto de Portugal ter uma baixa taxa de trabalho a tempo parcial pode ser uma dessas 

razões? Efetivamente nos países nórdicos onde a taxa de natalidade é mais elevada 
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verifica-se que muitas mulheres que estão no mercado de trabalho fazem-no apenas em 

part-time, será isso potenciador de uma elevada fertilidade? Analisados os dados 

estatísticos disponíveis parece não existir uma real relação entre part-time e a 

natalidade, uma vez que nos países onde estão a nascer mais crianças, a maioria das 

mulheres que são mães (com exceção da Holanda), trabalham a tempo completo, 

conforme quadro infra.

Mães trabalhadoras a tempo inteiro (azul) e part-time (roxo):

Fonte: European Social Survey 2008

Cortesia: Prof. Anália Torres/ISCSP-CIEG/Observatório da Família e Politicas da Família

3. Conciliação entre vida profissional e vida familiar em Portugal para homens e 

mulheres

Apesar de existirem vários mecanismos de conciliação previstos na lei, de igual forma 

para homens e mulheres, na sua esmagadora maioria quem os usa, quase 

exclusivamente, são as mulheres. Os homens partilham cada vez mais as licenças 

parentais com as mães dos seus filhos, mas ainda assim, não chega aos 30% face às 

mulheres que gozam licença. Se analisarmos quantos homens faltam ao emprego para 
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prestar assistência à família ou quantos trabalham em flexibilidade de horário por 

motivos de conciliação trabalho família, a percentagem é absolutamente irrisória.

De acordo com dados da OCDE2, referentes a 2012, os homens trabalharam por dia, em 

média 131 minutos em atividades conexas com responsabilidades domesticas e 

familiares, enquanto as mulheres gastaram 279 minutos, face a Portugal, os dados 

indicam que os homens portugueses gastaram apenas 96 minutos por dia, enquanto as 

mulheres gastaram 328 minutes. Ou seja, Portugal, está bastante afastado da média e 

apresenta uma das diferenças de tempo gasto mais significativas entre homens e 

mulheres no conjunto dos países da OCDE.

Estes dados refletem o desequilíbrio de partilha das responsabilidades familiares e 

domésticas entre homens e mulheres em Portugal, com consequências para a igualdade 

no trabalho e no emprego, que indiretamente contribuem para a baixa taxa de 

natalidade, já que muitas mulheres terão tendência a atrasar a maternidade com receio 

que a mesma as prejudique no mercado de trabalho dado a falta de paridade na 

repartição das tarefas de cuidar da família, o que as empurra muitas vezes para uma vida 

de dupla jornada de trabalho, pago e não pago.

Por isso, vários países preocupados com a diminuição da taxa de natalidade têm vindo a 

adotar medidas públicas de promoção da conciliação entre vida familiar e profissional, 

para homens e mulheres, e não apenas com incidência sobre as mulheres, com vista a 

inverter aquela tendência.

3.1.Enquadramento jurídico – soluções legais já consagradas na lei

 Código do trabalho

Algumas das soluções de organização do tempo de trabalho preconizadas pelo Código 

do Trabalho, prendem-se com a necessidade de intervir no sentido da promoção da 

flexibilidade interna das empresas e da melhoria das possibilidades de conciliação da 

vida profissional com a vida pessoal e familiar e da promoção da partilha de direitos de 

parentalidade entre os progenitores trabalhadores, o que demonstra a intenção da lei de 

contribuir para a formação de um novo paradigma, o da promoção da igualdade de 

género no trabalho e no emprego.

                                                
2 in OECD “Better life index 2012”
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São de salientar no atual regime da parentalidade, algumas regras que visam a 

conciliação entre trabalho e as responsabilidades familiares:

a) A licença de maternidade e paternidade passou a denominar-se licença parental, e a 

inicial, é de gozo exclusivo pelo pai e pela mãe, não sendo transferível entre ambos 

(artigos 33º e seguintes);

b) Fomento da partilha da licença parental do pai: sem prejuízo dos direitos exclusivos 

da mãe, nomeadamente o gozo das seis semanas seguintes ao parto e a possibilidade 

de antecipar o início da licença, o direito ao gozo da licença parental passa a ser de 

ambos os progenitores que conjuntamente decidem o modo como vão partilhar a 

licença parental. Alargamento da duração da licença parental inicial, a qual é

acrescida em 30 dias, no caso de cada um dos progenitores gozar em exclusivo um 

período de 30 dias seguidos ou interpolados de licença parental (artigo 40º);

c) Criação da figura da licença parental alargada, em que qualquer um dos progenitores 

pode gozar mais 3 meses de licença, num total de 6, subsidiado pela segurança 

social no correspondente a 25% da remuneração bruta, o que permite na prática que 

ambos os progenitores, em conjunto, garantam a permanência continua com a 

criança, nos seus 12 primeiros meses de vida (artigo 51º);

d) Reforço dos direitos do pai trabalhador, quer pelo aumento do período de gozo 

obrigatório de licença inicial após o nascimento do filho, de cinco para 10 dias úteis, 

sendo que cinco devem ser gozados imediatamente a seguir ao nascimento do filho, 

quer pela concessão de licença de gozo facultativo de 10 dias úteis, seguidos ou 

interpolados, em simultâneo com o gozo de licença pela mãe (artigo 43º);

e) A licença por adopção passa a beneficiar do mesmo período de duração da licença 

parental (artigo 45º);

f) Concessão ao pai, enquanto direito próprio, a três dispensas ao trabalho para 

acompanhar a mãe a consultas pré-natais (nº5 do artigo 46º);

g) Concessão aos avós o direito a faltar ao trabalho para assistência a neto menor, em 

substituição dos pais quando estes não faltem pelo mesmo motivo ou estejam 

impossibilitados de prestar a assistência devida (artigo 50º);

h) O empregador passa a ter expressamente o dever de proporcionar aos trabalhadores 

e às trabalhadoras as condições de trabalho que favoreçam a conciliação da 

actividade profissional com a vida familiar e pessoal (nº3 do artigo 127º);
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i) Qualificação como falta justificada a motivada por deslocação a estabelecimento de 

ensino de responsável pela educação de menor por motivo da situação educativa 

deste, pelo tempo estritamente necessário, até quatro horas por trimestre, por cada 

filho (alínea f) do nº2 do artigo 249º);

j) Consagração do direito de o trabalhador faltar ao trabalho até 15 dias por ano para 

prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, para 

além do cônjuge ou pessoa que viva em união de facto ou economia comum com o 

trabalhador, também a parente ou afim na linha recta ascendente, não se exigindo a 

pertença ao mesmo agregado familiar, ou no 2.º grau da linha colateral (nº2 do 

artigo 49º);

k) Estabelecimento do direito de, quer os trabalhadores, quer as trabalhadoras, 

poderem trabalhar em part-time ou, com horário flexível até aos 12 anos de filho ou 

filha, excepto quando a entidade empregadora prove que tal implica prejuízos sérios 

para a actividade da empresa e para tanto fundamente razões imperiosas que serão 

apreciadas e deliberadas pela Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

– CITE (artigos 55º e 56º do Código do Trabalho).

 Decreto-lei nº 26/99, de 28 de janeiro

Regula o “O Cheque Creche®”, que é um título pré-pago no formato e-voucher 

ou cheque, com vantagens sociais, laborais e fiscais, destinado exclusivamente a 

comparticipar as despesas de educação dos filhos/as dos trabalhadores/as. Este 

título permite o pagamento de creches, jardins-de-infância e lactários, e tem 

como principal objetivo potenciar o apoio das entidades empregadoras aos seus 

trabalhadores/as que tenham a cargo filhos ou equiparados com idade inferior a 

7 anos. É um benefício social totalmente isento de IRS e Taxa Social Única 

(Trabalhador e Empresa), permitindo ainda à empresa obter majoração fiscal de 

40% em sede de IRC. De acordo com a informação disponível, aparentemente 

este mecanismo é pouco conhecido das empresas e dos trabalhadores/as e quase 

não é utilizado (pelo contrário, é uma das principais medidas de conciliação 

utilizadas em França).
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3.2. Mecanismos de flexibilidade mais utilizados numa perspetiva de conciliação 

entre vida familiar e vida profissional

Os trabalhadores que tenham descendentes com menos de um ano, com uma deficiência 

ou uma doença crónica, podem trabalhar em condições de trabalho especiais (artigo 

54º, nº 1 do Código do Trabalho), sendo que este direito só existe quando ambos os 

trabalhadores progenitores exercem actividade profissional ou quando só um deles 

detenha o poder paternal (nº 2). No primeiro caso, os trabalhadores podem gozar os dois 

deste direito, sucessivamente. Nestas circunstâncias, caberá à entidade empregadora

adequar o horário do trabalhador em função do estipulado.

Sob os mesmos pressupostos, o/a trabalhador/a com responsabilidades familiares (filhos 

até aos 12 anos) podem solicitar regime de horário flexível, que será elaborado pela 

entidade empregadora, segundo os requisitos previstos no artigo. 56º, nº 3 do Código do 

trabalho. De referir que a entidade empregadora, caso pretende obstar ao gozo destes 

direitos, terá que fundamentar a existência de razões imperiosas para o efeito, 

solicitando parecer prévio à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego 

(CITE), para apreciação e deliberação sobre a impossibilidade de autorização do horário 

a tempo parcial ou flexibilidade de horário pretendida.

3.3. Mecanismos de flexibilidade menos utilizados numa perspectiva de potenciar a 

conciliação entre trabalho e família

 O artigo 55º do Código do Trabalho, atribui ao/à trabalhador/a que tenha um/a 

filho/a com deficiência ou doença crónica, de qualquer idade, que viva com ele/a 

em comunhão de mesa e habitação, ou, sempre que se trate de um filho com 

menos de 12 anos, o direito a trabalhar a tempo parcial (nº 1). Se o/a 

trabalhador/a tiver um/a filho/a ou dois, esta redução de horário é prorrogável 

durante dois anos, mas passa a ser três anos no caso de três ou mais filhos. Se se

tratar de criança portadora de deficiência ou de doença crónica, o limite passa a 

ser de quatro anos (nº 4). Este direito pode ser exercido por qualquer dos 

progenitores alternadamente, depois da licença parental complementar (nº 2);

 A adaptabilidade grupal, que ficou consagrada no artigo no artigo 206.º do 

CT, veio permitir que a adaptabilidade por Instrumento de Regulamentação 

Coletiva de Trabalho (artigo 204.º) ou individual (artigo 205.º) possa ser 
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estendida ao conjunto dos trabalhadores de uma equipa, secção ou unidade 

económica, mesmo que estes não sejam filiados no sindicato outorgante, no 

primeiro caso, ou àqueles que a tenham rejeitado, se a maioria o tiver aceite, no 

segundo caso, estando assim a sua aplicação apenas condicionada à pré-

existência de uma destas duas modalidades. A outra variante de adaptabilidade 

grupal decorre da adaptabilidade individual, prevista no artigo 205.º do 

CT/2009, permitindo que, quando esta seja aceite por, pelo menos, 75 % dos 

trabalhadores da equipa, secção ou unidade económica a quem for dirigida, o 

empregador possa aplicá-la ao conjunto dos trabalhadores dessa estrutura (n.º 2 

do artigo 206.º). O regime de adaptabilidade grupal, quer por via de IRCT, 

quer por via do acordo individual, não se aplica a trabalhador/a abrangido por 

convenção colectiva que disponha em sentido contrário – o facto de consistir 

numa decisão unilateral da entidade empregadora torna estes instrumentos muito 

“pouco atraentes” do ponto de vista da conciliação entre vida profissional e vida 

familiar; 

 horários concentrados, que permite concentrar o período normal de trabalho 

semanal em três dias de trabalho consecutivos, seguidos no mínimo de dois dias 

de descanso, devendo a duração do período normal de trabalho semanal ser 

respeitada, em média, num período de referência de 45 dias [alínea b) do n.º 1 do 

artigo 209.º]. Sendo que, o IRCT que institua o horário concentrado deve regular 

a retribuição e outras condições da sua aplicação (n.º 3 do artigo 209.º) - sendo 

certo que, é fácil cogitar situações concretas em que este tipo de organização do 

tempo de trabalho determinada unilateralmente pode causar repercussões 

negativas sérias na vida pessoal e familiar dos/as trabalhadores/as com 

responsabilidades familiares, também é possível cogitar situações, em que para 

alguns trabalhadores, este regime possa trazer benefícios, sempre que haja um 

bom entendimento e coordenação na gestão dos recursos humanos.

 Banco de horas instituído por IRCT (art.º 208º) – em que período normal de 

trabalho, pode ser aumentado até 4 horas diárias e pode atingir 60 horas 

semanais tendo o acréscimo um limite de 200 horas por ano e a compensação do 

trabalho prestado em acréscimo pode ser feita mediante redução equivalente do 

tempo de trabalho, aumento do período de férias ou pagamento em dinheiro;
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 Banco de horas individual (art.º 208.º-A) – pode ser estipulado mediante 

acordo “ad hoc” entre a entidade empregadora e o/a trabalhador/a, sendo que o 

período normal de trabalho pode ser aumentado até 2 horas diárias e atingir 50 

horas semanais tendo o acréscimo o limite de 150 horas por ano. Este regime de 

banco de horas individual pode ser celebrado através de proposta da entidade 

empregadora, presumindo-se que o trabalhador/a a aceitou se a ela não se 

opuser, por escrito, nos 14 dias seguintes ao conhecimento da mesma (vide n.º 2 

do artigo 208.º-A). Nas situações de banco de horas individual efetuadas por 

proposta do empregador, nos termos do n.º 2 do artigo 208.º-A, e no caso de as 

mesmas serem aceites por, pelo menos, 75% dos trabalhadores da equipa, secção 

ou unidade económica, o empregador pode aplicar esse regime de banco de 

horas ao conjunto de trabalhadores dessa estrutura, devendo ser observado o 

disposto no n.º 3 do artigo 206.º, todos do Código do Trabalho – dado a 

necessidade de aceitação por parte do trabalhador/a é potencialmente um bom 

instrumento de conciliação;

 Banco de horas grupal (art.º 208.º-B) - O banco de horas grupal, 

diferentemente do que sucede com o banco de horas individual, não tem de ser 

aceite pelo trabalhador, podendo ser-lhe imposto desde que se verifiquem certos 

pressupostos. E, tal como sucede no regime de adaptabilidade grupal, o banco de 

horas impõe que a disponibilidade de uma maioria de trabalhadores para aceitar 

um regime de flexibilização do tempo de trabalho se sobreponha às situações 

específicas de cada trabalhador individualmente considerado. Por esta razão,

muitas dúvidas têm sido levantadas face aos direitos de conciliação entre vida 

familiar e vida profissional, muito embora o Tribunal Constitucional já se tenha 

pronunciado duas vezes (2010 e 2013) no sentido da não inconstitucionalidade.

4. A importância das políticas de apoio à família e à conciliação para a natalidade

Tipicamente são apontadas 3 tipos de políticas públicas de apoio à família com 

potenciais efeitos sobre a taxa de natalidade:

a) Aposta em serviços de apoio à infância, serviços pré-escolares e 

prolongamentos escolares/ATL;
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b) Pagamento de prestações pecuniárias (subsídios de natalidade, parentalidade e 

infância/abono de família e subsídios de apoio à educação);

e

c) isenções ou reduções contributivas  e/ou reduções fiscais para famílias e para 

empresas que promovem medidas de conciliação nas suas organizações.

De acordo com os dados apresentados em vários relatórios da OCDE345, observa-se que 

os melhores resultados são obtidos através do mix de politicas publicas de apoio à 

família - licenças parentais partilháveis mas não transferíveis e remuneradas, 

reforço das redes de serviços de apoio á infância de boa qualidade e a preços 

razoáveis e benefícios fiscais para famílias e empresas que promovam a 

conciliação, em que todas parecem ter um impacto positivo nas tendências de 

fertilidade.

Por outro lado, fazendo um ranking dos três tipos de políticas públicas, observámos que 

os maiores efeitos notados são os decorrentes da cobertura de serviços de apoio à 

infância. Ou seja, parece existir uma maior correlação entre o incremento de redes 

de creches/equipamentos de apoio à primeira infância e pré-escolares de qualidade 

e a preços acessíveis, e a atribuição de abonos de subsídios de infância e educação e 

o aumento da taxa de fertilidade, do que nos restantes casos. Veja-se por exemplo o 

caso da França e da Suécia, em comparação com a Itália:

Suécia Itália França
Taxa fertilidade 1.9 1.4 2.1
Nº de filhos que 
gostariam de ter

2.2 2.0 2.5

Total de OE afeto a 
políticas da família

3.75% PIB 1.58% PIB 3.98%

Total OE gasto em 
abonos/subsídios de 
família/infância/educação

0.8%PIB 0.4%PIB 1.1%PIB

                                                
3http://www.oecd.org/social/soc/oecdfamilydatabase.htm

4http://www.oecd.org/els/emp/2079435.pdf

5http://www.ined.fr/fichier/t_publication/1551/publi_pdf2_pesa481.pdf
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Suécia Itália França
Tipos de abono/subsídios 
de família e prémios 
infantis atribuídos

Abono infantil 
universal, mensal, no 
valor de €122 por 
criança, pago até aos 
16 anos, com 
acréscimo de €17,00 
no segundo filho, 
crescendo o valor por 
cada filho subsequente 
com o limite de 
€147.00.
Abono para jovens a 
frequentar a escola 
secundário no mesmo 
valor (com mais de 16 
anos).
Estes abonos estão 
sujeitos a coleta fiscal 
em sede de IRS

Abono infantil não 
universal, 
dependente dos 
rendimentos dos 
progenitores e do 
número de filhos, 
variável entre €10.00 
e 258.00, por criança 
e por mês. É pago até 
aos 18 anos e está 
sujeito a coleta fiscal 
em sede de IRS.

Estes abonos são 
mais altos no caso de 
famílias 
monoparentais e 
famílias com mais de 
3 filhos são elegíveis 
para receber apoios 
municipais durante 
13 meses, 
acumuláveis com o 
atrás referido. 

Prémio por nascimento 
no valor de €912 ;

Pagamento de abono 
infantil universal no 
valor de €183.00 mensal, 
pago até a criança 
completar 3 anos.

No caso de nascimento 
de segundo filho há lugar 
ao pagamento de abono 
de família a todos os 
filhos/as até atingirem 20 
anos ou antes, se 
ingressarem por qualquer 
via no mercado de 
trabalho e ganharem 
mais de metade do 
SMNG por mês.
O valor a pagar, 
mensalmente é de €127 
por duas crianças, €289 
por três crianças e €162 
por cada criança 
adicional. 
Há ainda lugar a 
pagamentos de subsídios 
de apoio à educação no 
valor de €64 para 
crianças com mais de 14 
anos.
Aos valores acima 
referidos acresce €90, 
por criança em famílias 
monoparentais.

Famílias com mais de 
três filhos e com baixos 
rendimentos, recebem 
ainda um apoio 
monetário, mensal, de 
€165.00

Descontos na taxa de 
IRS para as famílias com 
filhos que aumentam em 
proporção ao número de 
filhos e são 
particularmente 
acentuados a partir de 3 
filhos. 

Licenças parentais A licença do pai e da 
mãe em conjunto 
somam 16 meses, 
integralmente pagos 

Licença de 
maternidade de 120 
dias paga a 80% do 
salário no sector 

Licença de maternidade 
com duração de 16 
semanas integralmente 
paga pela Segurança 
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pela Segurança Social. 
Dois meses 
obrigatórios para as 
mães e dois meses 
obrigatórios para os 
pais. O restante pode 
ser dividido entre os 
pais, com possibilidade 
de 30 dias ser em 
simultâneo. A licença 
tem que ser gozada até 
18 meses após o 
nascimento, sendo que 
13 meses são pagos a 
80% do salário, com o 
teto de €50 000 por 
ano, os restantes meses 
são pagos a €21.00 por 
dia. Se o pai e mãe 
partilharem 
equitativamente a 
licença recebem um 
bónus de igualdade de 
género no valor de 
€5.73 por dia, não 
podendo no conjunto 
ultrapassar o valor de 
€1 570, por criança.

Subsídio temporário 
para prestar cuidado a 
descendente doente, 
com idade inferior a 12 
anos, com um máximo 
de 120 dias por ano, 
correspondente a 80% 
do salário pago pela 
Segurança Social. Este 
subsídio pode também 
ser pago a uma terceira 
pessoa para cuidar de 
filho de uma família 
monoparental em que 
o progenitor único 
também se encontre 
doente. 

público e a 100% no 
sector público. 

A licença parental é 
de 10 meses e pode
ser gozada até o filho 
completar 8 anos. Os 
primeiros 6 meses se 
forem gozados até o 
filho completar 3 
anos dão lugar ao 
pagamento de um 
subsídio
correspondente a 
30% do salário. A 
restante licença não é 
paga. 
Os trabalhadores 
homens que gozem 3 
meses de licença
ganham direito a 
mais um mês. 

Social, que é prorrogada 
até 26 semanas a partir 
do terceiro filho 
inclusive. 

Licença parental de 11 
dias consecutivos 
integralmente pagos a 
100% pela segurança 
social. 

Total de OE gasto em 

rede de creches, 

infantários e pré-

primária

1,4%PIB 0,7%PIB 1,1%PIB

Crianças matriculadas 

nos equipamentos de 

46.7% (0 a 2 anos)
91.1% (3 a 5 anos)

29.2% (0 a 2 anos)
97.4% (3 a 5 anos)

42.0% (0 a 2 anos)
99.9% (3 a 5 anos)
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apoio à infância

Cobertura de crianças 

por creches, infantários e 

pré-primária, públicas e 

semipúblicas

Creche pública 
garantida para todas as 
crianças, com longo 
horário de 
funcionamento. 51% 
das crianças menores 
de 3 e 94% das 
crianças entre 3 e 6 
matriculados.

Oferta de creche 
disponível para 22% 
das crianças menores 
de 3 anos. 94% para 
as outras crianças em 
idade pré-escolar

Vasta rede pública e 
semipública de creches 
para crianças dos 2 
meses aos 3 anos, pagas 
de acordo com os 
rendimentos familiares.
A pré-escola é grátis, 
incluindo os
prolongamentos e ATL –
os horários são adaptados 
ao período normal de 
trabalho (entre as 07.00 e 
as 20.00).

Sistema de “amas” 
certificadas para crianças 
até aos 3 anos, podendo 
estas tomar conta 
simultaneamente ate 3 
crianças na sua própria 
casa; 

Subsídios para apoio ao 

pagamento de 

equipamentos de apoio à 

infância

A escola primária é 
isenta de qualquer 
pagamento até 15 
horas por semana entre 
os 3 e os 6 anos.

Em media, o 
pagamento de propinas 
pelos pais não pode ser 
superior a 11% do 
custo por criança.

Existem subsídios 
municipais para 
crianças com idade 
entre 1 e 3 anos, até 
€344 por mês , cujo 
objetivo é incentivar os 
pais a reduzirem a sua 
prestação de trabalho 
para ficarem mais 
tempo em casa a 
tomarem conta dos 
filhos.

Sem subsídios O valor das mensalidades 
dos infantários e creches  
(até 3 anos) depende do 
rendimento familiar.

O Pré-escolar (entre os 3 
anos até à entrada na 
escola primária) está 
isento de qualquer 
pagamento.

Pagamento de subsídio 
de apoio à educação para 
pais que reduzam o seu 
tempo de trabalho com 
crianças com idade 
inferior a 3 anos. No caso 
de um dos progenitores 
deixar completamente de 
trabalhar o subsídio 
chega aos €570 por mês, 
senso que este valor sofre 
diminuição a partir dos 3 
anos até aos 6, altura em 
que deixa de ser pago. 

Os pais que contratarem 
amas certificadas pelo 
sistema nacional de 
certificação da SS, para 
tomar conta de crianças 
com idade inferior a 3 
anos (profissionais 
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certificadas que recebem 
formação específica e 
são auditadas pelos 
serviços da SS), recebem 
um subsídio de valor 
variável, dependendo da 
idade da criança e do 
agregado familiar, entre 
€170.00 e €450.00. 

Este tipo de benefício 
também é aplicável 
relativamente à 
contratação de pessoas 
para prestarem cuidados 
a idosos ou doentes 
crónicos.

A matrícula escolar de 
renovação de inscrição 
anual para as crianças 
entre os 6 e os 10 anos 
pode ser coparticipada
pelo Estado, no caso de 
famílias que façam prova 
de escassez de recursos. 

Fontes: Eurostat; OCDE “Family database and Social expenditure data base (SOCX)”; Comissão 
Europeia , Plataforma para o investimento nas crianças (EPIC). 

Na verdade, partindo das evidências que aparentam ressaltar do caso francês e sueco, 

parece ser possível manter taxas de natalidade “relativamente altas” através da adoção 

de um conjunto coordenado de políticas públicas que tenham em consideração, em 

simultâneo e em sinergia, diversos fatores, tais como a economia, o emprego, a 

família, a conciliação entre vida profissional e a vida familiar e a igualdade de 

género.

De referir ainda que, o sucesso da aplicação deste tipo de “pacote” de medidas 

dependerá sempre da existência de um compromisso social, envolvendo os 

parceiros sociais e os diversos partidos, já que é os efeitos positivos do mesmo, a 

verificarem-se, serão necessariamente a longo prazo, e requerem por isso mesmo 

uma estratégia concertada e continuada.

5. Exemplos de boas práticas em vigor na União europeia
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I. Criação de serviços de acolhimento de crianças (creches e infantários) a preços 

razoáveis, com a garantia de que todas as crianças entre os 12 meses e os 6 anos 

têm vaga na rede pública ou semipública, não podendo ficar mais do que 30 dias 

em lista de espera

 O principal exemplo de boa prática é apresentado pela Suécia, que 

apresenta uma cobertura total de rede pública e semi-publica, a tempo 

inteiro, aberto entre as 06.30h e as 18.30. Até 15 horas por semana estes 

serviços são gratuitos e partir desse limite é estabelecida uma prestação 

de acordo com a capacidade económica dos pais e o número de irmãos. 

Contudo, em caso algum, a prestação a cobrar aos pais pode ser 

superior a 3% do rendimento familiar mensal (ou seja, em media1,260 

SEK = €146 por mês). Neste sistema, as prestações pagas pelos pais 

apenas podem cobrir até 11% do real custo da vaga ocupada, pelo que 

existe efetivamente um investimento bastante elevado por parte do 

Estado. Em 2008, foi criada uma nova medida pelo governo sueco 

“fundo de crescimento infantil” para crianças entre os 12 meses e os 3 

anos, que visa garantir uma transição moderada entre o pagamento da 

licença parental e o regresso ao trabalho. Este fundo é gerido pelas 

autoridades municipais e podem ser atribuídos apoios monetários a pais 

que estão a trabalhar mas que contratam amas ou querem colocar os 

filhos num sistema privado ou alternativo de apoio à infância. O apoio 

individual concedido pode chegar às 3,000 SEK mensais (cerca de €348 

por mês). 

 Também a Finlândia, desenvolveu um sistema em que todas as crianças 

com menos de 6 anos têm obrigatoriamente que ter vaga num serviço 

público de apoio à primeira infância, que estão a cargo dos municípios, 

ainda que funcionem com Orçamento Geral do Estado, que é transferido 

para as Câmaras para o efeito. O pagamento é definido de acordo com os 

rendimentos familiares. O horário das creches, infantários e escolas é 

ajustado aos horários de trabalho a tempo inteiro, dado que, na Finlândia, 

ao contrário dos restantes países nórdicos, as mulheres participam no 
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mercado de trabalho maioritariamente a tempo inteiro tal como os 

homens.

II. Licenças parentais partilháveis para pais e mães trabalhadores/as, admitindo 

inclusive a possibilidade de partilha simultânea e/ou em part-time por pais e 

mães

 O Reino Unido aprovou recentemente (Working mums and dads today-

Children and Families Bill 2013 - aprovado pelo Parlamento inglês em 

29 November 2013), uma reforma ao regime de partilha da licença 

parental entre pais e mães, com vista a uma maior flexibilidade da gestão 

entre o tempo de trabalho e o tempo de licença, que entrará em vigor em 

Abril de 2015. Passa a existir a possibilidade de serem os pais a escolher 

entre si como querem partilhar a licença, podendo estar ambos em casa 

com a criança ao mesmo tempo ou ambos a trabalhar a part-time e a 

gozarem licença em part-time, em simultâneo ou de forma sequencial. 

 Na Suécia, o regime da proteção na parentalidade prevê a possibilidade 

de a licença parental ser gozada em part-time, de forma seguida ou 

interpolada, até a criança completar 7 anos, e o pai e a mãe trabalharem 

em part-time, de forma alternada ou ao mesmo tempo. De referir que a 

alternância pode ser por horas, dias ou semanas ou meses. Por exemplo a 

mãe ou o pai podem trabalhar a part-time e gozar licença em part-time 

apenas dois dias por semana e o restante tempo estar a trabalhar a tempo 

completo. Ou seja, o pagamento do subsídio por licença parental pode ser 

pago a meios-dias, quarto de dia ou a dias completos. 

III. Incentivo à maior participação do pai trabalhador na vida familiar

 Na Suécia, o regime da proteção da parentalidade promove ativamente a 

partilha da licença parental entre homens e mulheres, atribuindo 60 dias 

de licença ao pai não transferível para a mãe, o que significa que se este 

não os gozar, quer o tempo de licença, quer o respetivo subsídio, será 

perdido.
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 Na Suécia, vigora ainda um sistema de licença parental partilhada e 

gozada em part-time por ambos os progenitores em simultâneo ou 

separadamente.

IV. Flexibilização da organização do trabalho – horários flexíveis, jornada 

contínua, trabalho a partir de casa, banco de horas, trabalho a tempo parcial

 A Holanda é o país que recentemente mais têm apostado em esquemas de 

flexibilidade de horário, tendo por objectivo a conciliação entre a vida 

profissional e familiar, mas também como forma alternativa á utilização 

massiva do trabalho em part-time por parte das mulheres (reconhecida 

causa do acentuado desequilíbrio de género no mercado de trabalho). Em 

2008, o governo holandês (mais concretamente o Ministério dos 

Assuntos Sociais e Emprego) lançou um programa denominado “Part-

time Plus”, que visa exactamente o aumento do número de horas 

trabalhadas pelas mulheres, em substituição por teletrabalho, com o 

objectivo de mudar urgentemente a cultura empresarial e social vigente 

de que as mulheres quando são mães devem trabalhar a meio tempo e 

assim conseguirem cumprir as metas de empregabilidade previstas na 

Estratégia 2020. Deste programa faz parte uma campanha pública que 

tenta desmistificar o teletrabalho e visa “convencer” as entidades 

empregadoras a utilizarem esta forma de organização de tempo de 

trabalho pelo menos uma vez por semana. Decorre ainda uma forte 

campanha junto dos parceiros sociais para que consagrem o teletrabalho 

de forma mais efetiva nas convenções coletivas de trabalho.

 A Finlândia, é um dos poucos países europeus, em que a par com 

Portugal, as mulheres trabalham essencialmente a tempo inteiro. Nos 

anos 90 a Finlândia foi atingida por uma forte crise financeira. Como 

medida potenciadora da criação de emprego, foi então criado e 

implantado o programa temporário “THE 6 + 6 EXPERIMENTS”, a 

título experimental nas autarquias – que combinava o aumento do 

número de horas trabalhadas para a entidade empregadora mas diminuía 
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em duas horas a jornada de trabalho para todos os trabalhadores e 

trabalhadoras. Ou seja, a jornada de trabalho passou de 8 para 6 horas, e 

com o apoio do FSE, o Estado apoiava financeiramente às autarquias que 

contratassem o segundo/a trabalhador/a e o Governo comprometeu-se a 

pagar aos trabalhadores/as o valor correspondente às duas horas que 

deixaram de trabalhar (esta foi uma medida temporária para estimular a 

criação de emprego). 

De referir que após o final do programa, o desemprego voltou a subir 

porque as entidades empregadoras sem os apoios financeiros voltaram ao 

esquema das 8 horas laborais e os trabalhadores/as também não quiseram 

manter-se a trabalhar apenas 6 horas sem a compensação estatal vinda do 

FSE (foi portanto uma medida temporária que não criou emprego 

sustentável nem teve efeitos na natalidade).

V. Sistema de benefícios fiscais para empresas e trabalhadores/as que utilizem 

instrumentos promotores da conciliação entre a vida familiar e a vida 

profissional, tais como cheques-creche, cheques-conciliação

 A França é o exemplo mais rico neste tipo de medidas:

- Vigora desde 2003 um sistema denominado “CESU” (Décret no 2005-1360 du 

3 novembre 2005 relatif au cheque emploi-service universel LOI no 2005-841 du 

26 juillet 2005 relative au développement dês services à la personneet portant 

diverses mesures enfaveur de la cohésion sociale), em que as entidades patronais 

podem pagar uma percentagem do salário em tikets conciliação, para serem 

usados em creches, com amas, com serviços de cuidado doméstico, para 

contratar serviços de apoio domiciliário a pessoas idosas, etc. Estes pagamentos 

estão isentos de impostos, quer para a entidade empregadora, quer para os 

trabalhadores e trabalhadoras. Por outro lado, os/as prestadoras de serviços têm 

que estar colectados para puderem descontar o tiket com que foram pagos. Este 

sistema, de acordo com informação veiculada pelo ministério do trabalho francês 

têm tido um impacto bastante positivo, incluindo no combate ao mercado 

informal e na criação de emprego. Por essa razão, a própria administração 
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pública francesa passou a adoptar este sistema e paga ao seu pessoal parte do 

salário em tikets conciliação.

- A utilização de amas certificadas está sujeita a reembolso do valor pago a título 

de contribuições para a Segurança Social;

- A utilização de serviços ocasionais de cuidado a crianças tem redução de 50% 

de imposto;

- Reduções fiscais para as despesas com a educação e cuidado com crianças 

(centros de dia; campos de férias; amas, cuidados ocasionais, etc.).

VI. Pagamentos de subsídios de infância e educação 

 Na Alemanha é atribuído universalmente um subsídio infantil a todas as 

crianças (“Kindergeld”) até à idade de 18 anos – €160.00 até 3 crianças e 

€190.00 a partir da quarta.  

VII. Campanhas/Estratégias nacionais de apoio parental

O governo sueco em 2009 lançou a estratégia nacional para a promoção do apoio 

parental, tendo por objetivo sensibilizar os pais e as empresas que empregam 

trabalhadores/as com filhos até aos 17 anos, de que o apoio a prestar pelos pais 

aos filhos é fundamental para o seu desenvolvimento saudável e que tal é um 

desígnio nacional e não uma questão privada. Para atingir este objetivo, o 

Governo sueco alocou 130 milhões de SEK (cerca de €15 milhões) para 

estimular a oferta de serviços de promoção da conciliação entre trabalho e 

família a nível local e apoiar as empresas para que estas possam disponibilizar 

mais mecanismos de conciliação (para isso transferiu parte do dinheiro para as 

autoridades municipais que administram as verbas).

VII. Sistema de benefícios fiscais para famílias com filhos, dependendo do número 

de filhos

 Na Suécia, para além do subsídio de parentalidade, os sucessivos 

governos têm criado e mantido em vigor uma serie de medidas fiscais 

que visam reduzir as despesas que os pais têm com a educação e cuidado 

com os filhos, designadamente:
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- Pagamento de subsídio de apoio a filho até aos 12 anos temporariamente 

doente, correspondente a 80% do salário;  

- Pagamento de abono por cada filho, pago até aos 17 anos, no valor de 1,050 

SEK por mês (cerca de €122), com suplemento de 150SEK (cerca de €17), sobre 

cada segundo, terceiro e quarto filho e suplemento de 1250 SEK (cerca de €145) 

pelo quinto ou mais descendente. Estes valores são médios, pois variam de 

acordo com os rendimentos familiares, mas toda as pessoas que têm filhos 

recebem abono.

VI. Diferenciação do número de dias de férias em função do número de filhos 

Nos anos 70, o Governo sueco lançou uma forte campanha com vista ao 

aumento da natalidade, tendo instituído, primeiro no sector público e depois no 

sector privado, que o número de férias aumenta em função do número de filhos. 

Instituiu ainda uma medida temporária em que atribuía ainda mais dias de férias 

aos casais que tivessem 2 filhos no espaço de 3 anos.

VII. Apoios estatais que permitem a flexibilidade de escolha de soluções de apoio 

na primeira infância 

A França, é um dos países que mais tem investido e apoiado a conciliação entre 

a vida familiar e a vida profissional, com grande enfoque na oferta de soluções 

de apoio à pequena infância. Várias soluções são possíveis no sistema francês, 

recebendo apoios financeiros do estado:

- Criação de uma rede local de assistentes maternais (Amas), que tomam conta 

das crianças entre os 1 e os 4 anos, na casa dos pais ou nas suas próprias casas. 

Estas amas são formadas e certificadas pelos serviços públicos;

- Apoio financeiro a pais com filhos menores de 3 anos e que trabalham em part-

time ou em teletrabalho;

- Apoio financeiro para a utilização ocasional de serviços de amas (apenas umas 

horas, alguns dias) por um dos pais que não trabalha ou por pais em part-time;

VIII – Sensibilização das empresas para a adoção de políticas de gestão interna 

“amiga das famílias”
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 A Alemanha6 está a tentar apostar na sensibilização das empresas para 

que adotem boas praticas de conciliação nas suas organizações, em troca 

de reconhecimento público - E de facto, algumas empresas alemãs têm 

vindo a apresentar várias iniciativas “family-friendly”, relativas à 

facilitação de utilização de formas flexíveis de horário de trabalho para 

além do trabalho a tempo parcial, designadamente teletrabalho, semanas 

de trabalho flexíveis, mix de horário rígido alternado com horário 

flexível, etc. Neste momento, as 30 maiores empresas a operarem na 

Alemanha já adotaram iniciativas relativas á promoção da conciliação 

entre vida familiar e vida profissional, especialmente desenhadas para 

manter os talentos e potenciar a motivação profissional de homens e 

mulheres, sem que tal condicione o desenvolvimento da família.

Exemplos de boas práticas empresariais na Alemanha:

 A.T. Kearney – Esta empresa oferece possibilidade de trabalhar a part-

time e também de job sharing (conceito que permite que várias pessoas 

partilhem o mesmo trabalho e o mesmo posto de trabalho). Possibilita 

ainda licenças sabáticas e oferece anualmente mais 20 dias de férias do 

que o legalmente previsto, embora não remuneradas.

 Bayer– Permite flexibilidade de horário na entradas e saídas diárias, de 

acordo com as necessidades de conciliação dos trabalhadores e 

trabalhadoras. Permite ainda o estabelecimento de limites anuais de horas 

de trabalho que podem ser individualmente concertados. O Part-time e o 

teletrabalho são incentivados. A Bayer oferece ainda aos seus 

trabalhadores um site regularmente atualizado com informação sobre 

serviços de apoio à infância em Leverkusen (cidade onde a empresa está 

instalada), com mais de 250 possibilidades para crianças entre os dois e 

os 14 anos.

                                                
6 A Alemanha tem sofrido uma acentuada quebra da taxa de natalidade, atualmente em 1.4, sendo já uma 
das mais baixas da EU. 
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 BASF- Disponibiliza um site para os seus trabalhadores e trabalhadoras 

com informação sobre possibilidades de apoio à infância e possui um 

serviço de infantário/creche de emergência, até 60 dias, para situações 

em que os trabalhadores pontualmente não tem ninguém com quem 

deixar os filhos ou quando ainda não têm vaga na creche, ou as escolas 

fecham para férias ou outros motivos. Além disso, a BASF paga um 

suplemento de “licença parental”durante os períodos de licença parental 

(curtos ou longos) e ainda um suplemento de “apoio ao cuidado de 

pessoas mais idosas”, para os trabalhadores/as que tenham idosos a cargo 

ou quando os ascendentes ficam doentes. Em casos graves de doença, a 

BASF ainda permite a possibilidade de licenças seguidas ou interpoladas 

até dois anos, para prestação de cuidados.

 Deutsche Lufthansa AG – Tem um programa denominado “Tempo para a 

Família”, em que as pessoas com filhos pequenos ou pessoas idosas a 

cargo podem tirar mais dias de férias do que os restantes 

trabalhadores/as.

 Discovery Communications Deutschland – Possui um sistema de 

organização do trabalho em regime flexível em que são os trabalhadores 

que estabelecem os seus horários diários. Permite ainda uma gama 

variada e criativa de combinações de tipos de horários que podem ser 

combinados durante o ano entre part-time, teletrabalho e banco de horas.

 PricewaterhouseCoopers Germany– Funciona com um sistema de 

flexibilidade de horários, em que em média os trabalhadores/as têm que 

fazer 40 horas por semana, o que for trabalhado a mais poderá ser 

compensado em tempo de descanso ou salário. Se o trabalhador/a fizer 

menos horas numa semana pode compensar na semana seguinte, 

permitindo assim que sejam os trabalhadores a organizar os seus tempos 

de trabalho de acordo com as suas necessidades. 



24

 Siemens– Estabeleceu vários protocolos com mais de 500 creches 

infantários e escolas, incluindo serviços de tempos livres e câmaras 

municipais, para garantir que os seus trabalhadores/as facilmente obtém 

vagas para colocar os filhos em instituições perto do local de trabalho ou 

da sua residência.

 Volkswagen –Têm um esquema idêntico à Siemens e ainda criou 

infantários e creches dentro das suas instalações.

6. Sugestão de medidas7 a adotar em Portugal :

1. Redução de taxa de IRS, progressiva em função do nº de filhos, mas em que 

todos os filhos contam, inclusive quem tem um;

2. Revisão da forma de apuramento das deduções a coleta de IRS e respetivos 

limites – tendo por base o princípio de que “cada filho conta”;

3. Possibilidade de gozo de licença parental em part-time, partilhada em 

simultâneo por ambos os progenitores, podendo estes escolher quando e como 

gozam o período de licença, que não seja exclusivo (evitando longas ausências 

do local de trabalho e do ambiente familiar);

4. Reintrodução subsídios financeiros por criança para apoio à infância e apoio 

escolar, sob a forma de prestações sociais cumuláveis com benefícios fiscais

referentes ao agregado familiar (abono de família universal);

5. Aumento da rede de creches/pré-infantil a preços acessíveis e de qualidade –

usando verbas do novo quadro comunitário de apoio se for possível;

6. Transferência de competências e verbas para os municípios para apoio á infância 

– usando verbas do novo quadro comunitário de apoio se for possível;

                                                
7 As medidas sugeridas não tiveram em consideração eventuais impactos financeiros, não sugeridas 
apenas tendo em conta a sua eventual relação positiva para um eventual aumento da natalidade, tendo por 
base o estudo comparado realizado e aqui apresentado.
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7. Garantia de prolongamentos escolares/ATL até aos 16 anos, compatíveis com os 

horários laborais dos progenitores (entre as 07.00 e as 20.00), não podendo a 

criança estar mais do que 8 foras seguidas no estabelecimento escolar – usando 

verbas do novo quadro comunitário de apoio se for possível;

8. Criação de um sistema de formação e certificação/profissionalização de “amas”, 

cujo pagamento dos respetivos salários possam ser dedutíveis a título de 

despesas no IRS das pessoas que contratam aqueles serviços;

9. Remodelação e promoção do sistema de “cheques creche”, transformando-o 

num instrumento mais atraente e abrangente, o “Ticket conciliação”, que permita 

o pagamento de diversos serviços (creches, ATL, campos de férias, 

empregadas/os domésticos, baby-sitter, enfermeiros/as, acompanhamento de 

idosos, lares), tendo isenção ou redução de impostos para a entidade 

empregadora e para o trabalhador/a na parte do salário que é paga através destes 

tichets. Por outro lado, quem presta o serviço tem que estar inscrito numa base 

de dados da SS e a liquidação dos tickets só pode ser feita junto de entidade 

bancária com protocolo com a SS, para que o pagamento seja sempre reportado 

para efeitos de IRS, funcionando também como uma forma de evitar fugas ao 

fisco;

10. Tornar explicito no Código do Trabalho que as faltas motivadas por tratamentos 

no âmbito de reprodução medicamente assistida são justificadas e não implicam 

a perda de retribuição (hoje em dia a CITE já tem a interpretação de que esta 

situação está abrangida na alínea d) do artigo 240º do Código do Trabalho “A

falta motivada por impossibilidade de prestar trabalho devido a facto não 

imputável ao trabalhador, nomeadamente observância de prescrição médica no 

seguimento de recurso a técnica de procriação medicamente assistida, doença, 

acidente ou cumprimento de obrigação legal”, e não estando este tipo de faltas 

referido no elenco do nº2 do artigo 255º como perdendo o direito à retribuição, à 
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contrario, entende-se que são remuneradas), por forma a afastar dúvidas 

frequentes;

11. Alterar o artigo 144º do Código do Trabalho por forma a inibir a não renovação 

de contratos a termo com trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes. Hoje 

em dia apenas existe a obrigação da entidade empregadora comunicar à CITE a 

sua decisão de não renovação, consubstanciando uma contraordenação leve a 

falta da referida comunicação. Sugere-se uma alteração no sentido de a não 

renovação de contrato a estas trabalhadoras especialmente protegidas passar a 

implicar o pagamento de uma compensação muito mais elevada do que a que 

está atualmente em vigor e a inibição de contratação de um novo trabalhador/a

para o mesmo lugar por muito mais tempo do que está atualmente previsto na 

lei;

12. Alteração ao Código do Trabalho no sentido de aumentar do valor da 

indemnização a pagar pela entidade empregadora no caso de despedimento 

ilícito de trabalhadora grávida, puérpera, lactante ou pai em gozo de licença 

parental;

13. Criar incentivos à contratação de trabalhadoras grávidas, puérperas e lactantes 

ou respetivos progenitores masculinos, á semelhança do que já existe para 

jovens á procura do primeiro emprego ou desempregados de longa duração, 

através de isenção de taxa social única a suportar pela entidade empregadora, até 

3 anos.

14. Desde a revisão ao Código de Trabalho em 2009, que o empregador passou a ter 

expressamente o dever de proporcionar aos trabalhadores e às trabalhadoras as 

condições de trabalho que favoreçam a conciliação da atividade profissional com 

a vida familiar e pessoal (nº3 do artigo 127º), contudo não está prevista nenhuma 

sanção para a violação deste dever, pelo que deveria ser alterada esta disposição 

legal no sentido de ser prevista uma contra-ordenação para o seu 

incumprimento;
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15. Alteração ao Código do Trabalho no sentido de exigir a concordância dos 

trabalhadores e trabalhadoras com filhos até aos 12 anos para serem abrangidos 

por regimes de adaptabilidade e banco de horas grupais e individuais;

16. Por diversas vezes as grandes empresas que pretendem abrir creches nos seus 

estabelecimentos “esbarram” com enormes burocracias e exigências para 

obterem autorização para o efeito, o que muitas vezes os leva a desistir –

deveriam ser ponderada a possibilidade de simplificação dos procedimentos de 

autorização deste tipo de equipamentos;

17. Isenção de pagamentos de contribuições para a Segurança Social na contratação 

de trabalhadores/as para substituir trabalhadores/as durante a licença parental;

18. Criação de benefícios fiscais para as empresas que tiverem mais mecanismos de 

conciliação entre trabalho e família em funcionamento ativo (tendo estas que 

fazer prova da utilização destes mecanismos);

19. Realização de campanha pública com o objetivo de desmistificar o teletrabalho, 

começando por promover esta forma de trabalho na Administração Pública, e, 

visando “convencer” as entidades empregadoras a utilizar esta forma de 

organização de tempo de trabalho pelo menos uma vez por semana;

20. Obtenção de acordo tripartido (CPCS), para que os parceiros sociais se 

comprometam a consagrar o teletrabalho e outras formas de conciliação entre a 

vida familiar e vida profissional, de forma mais efetiva, nas convenções 

coletivas de trabalho;

21. Realização de campanhas públicas, solicitando o apoio e empenho dos órgãos de 

comunicação, dando a conhecer o pacote de medidas que venha a ser aprovado.

Sandra Ribeiro/CITE – Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego/16.12.2014


