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Parecer:      Despacho: 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deste parecer resultam entendimentos passíveis de: 
FAQ’s ? Anotação de diploma? Publicação na Web? Elaboração de Circular ? 

 
Informação n.º 156   Proc. 7.2.11            Data 09/05/08 
 

Assunto: Protecção na parentalidade no regime de protecção social convergente 

 

O …, através da Direcção de Serviços … vem colocar várias dúvidas a esta 

Direcção Regional, via e-mail, acerca do novo regime de protecção na parentalidade, no 

âmbito da eventualidade maternidade e paternidade, no regime de protecção social 

convergente, plasmado no Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de Abril. 

Passemos, pois, à análise das questões colocadas. 

 

A primeira dúvida apresentada prende-se com a questão de determinar se em caso 

de nado-morto existe o direito a uma licença parental inicial de 120 dias e respectivo 

subsídio, atendendo ao estatuído no n.º 8 do art. 11.º do referido Decreto-Lei n.º 89/2009. 

Ora, este preceito refere expressamente que o subsídio parental inicial referente aos 

períodos de 150, 180 ou o acréscimo de 30 dias por cada gémeo além do primeiro, 

apenas é abonado no caso de nado-vivo. 

Em nosso entender, este preceito não parece querer abarcar o período da licença 

parental inicial de 120 dias, cujo regime se encontra plasmado no art. 40.º do Código do 

 X
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Trabalho, revisto pela Lei 7/2009, de 12 de Fevereiro, e regulamentado no art. 11.º do 

Decreto-Lei n.º 89/2009. 

 Com efeito, da leitura daqueles normativos retiramos que o legislador apenas não 

quis abonar o subsídio parental inicial nos períodos complementares de 120 dias de 

licença parental inicial, tal como em relação ao acréscimo de 30 dias por cada gémeo. 

Assim sendo, em caso de nado-morto, persiste o direito ao gozo da licença parental 

inicial de 120 dias e correspondente subsídio, a 100%. 

Na sequência da questão anterior, somos ainda questionados acerca da 

possibilidade do pai gozar a licença parental exclusiva prevista no art. 43.º do Código do 

Trabalho revisto, atendendo ao n.º 3 do art. 14.º do Decreto-Lei n.º 89/2009. Este artigo 

versa sobre o subsídio parental inicial exclusivo do pai, sendo que o n.º 3 determina que o 

subsídio referente aos 10 dias úteis facultativos, previstos na alínea b) do n.º 1 do mesmo, 

só é abonado no caso de nado-vivo. 

Ora, também nesta sede nos parece que o legislador não quis coarctar o gozo da 

licença parental inicial pelo pai, pelo período de 10 dias úteis, pelo que nos parece que 

em caso de nado-morto o pai terá direito a gozá-la e a auferir o correspondente subsídio 

na totalidade. 

Somos também confrontados com a situação decorrente do facto de uma mãe estar 

impedida ou inibida de exercer o poder paternal, a qual apenas tem o direito a gozar 14 

semanas de licença parental inicial, bem como dos correspondentes à protecção durante 

a amamentação, ao abrigo do n.º 5 do art. 6.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, 

comparativamente ao caso do gozo das seis semanas de licença parental inicial exclusiva 

da mãe, prevista no art. 12.º do mesmo diploma, quando não ocorre aquela situação.   

Quanto a este assunto, parece-nos que não há contradição entre os preceitos já que 

o primeiro estabelece um limite máximo de duração da licença parental inicial, o qual 

se cinge às 14 semanas, em virtude da mãe estar inibida de exercer o poder paternal. O 

art. 12.º, por seu turno, fixou um período mínimo de licença parental inicial exclusiva 
da mãe, tendo em vista a recuperação desta após o parto, sendo que após este período 

pode haver partilha da licença com o outro progenitor.    
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A última dúvida suscitada traduz-se na questão de determinar, para efeitos do art. 

38.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, qual a data relevante para a atribuição do subsídio 

parental inicial exclusivo do pai, sendo aventadas a data da entrada em vigor da revisão 

do Código do Trabalho, ou seja 17/02/2009, ou a data da entrada em vigor das normas 

referentes à parentalidade constantes deste Código, que referem, por lapso, ter ocorrido a 

1/01/2009, já que tal ocorreu a 1/05/2009. 

Ora, como é sabido, o art. 38.º contém um regime transitório, sendo que o n.º 1 

prevê as situações em que à data deste diploma, estivesse a ser paga a remuneração 

referente à licença por maternidade, paternidade ou adopção, nos termos da legislação 

anterior, podendo os beneficiários auferir dos subsídios previstos no Código do Trabalho 

revisto, seguidos certos formalismos. 

O n.º 4 do mesmo preceito refere-se expressamente à atribuição do subsídio 

parental inicial exclusivo do pai, previsto no n.º 1 do art. 14.º do mesmo diploma, referindo 

que aquela atribuição apenas será feita nas situações ocorridas após a entrada em vigor 

do Código do Trabalho revisto, devendo aqui entender-se a data em que entraram em 

vigor as regras de parentalidade, ou seja, 1 de Maio (vide n.º 2 do art. 14.º da Lei 7/2009).  

Não obstante, analisando comparativamente este preceito com o n.º 4 do art. 87.º do 

Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de Abril, o qual define a protecção na parentalidade do 

sistema previdencial e do subsistema de solidariedade, parece-nos poder afirmar que o 

citado n.º 4 do art. 38.º contém um lapso, no sentido de que o mesmo apenas quereria 

abranger a licença prevista no n.º 1 do art. 43.º do Código do Trabalho e alínea a) do n.º 1 

do art. 14.º do Decreto-Lei n.º 89/2009. 

Com efeito, a Direcção-Geral da Administração e do Emprego Público (DGAEP) já 

se pronunciou neste sentido, na área reservada às FAQ´S, tendo perfilhado o 

entendimento de que o trabalhador que tenha gozado ou esteja a gozar a licença por 

paternidade, prevista no n.º 1 do ar. 27.º do Anexo I do Regime do Contrato de Trabalho 

em Funções Públicas (RCTFP), poderá gozar a licença parental exclusiva do pai prevista 

no n.º 2 do art. 43.º do Código do Trabalho e alínea b) do n.º 1 do art. 14.º do Decreto-Lei 

n.º 89/2009, independentemente do nascimento do filho ter ocorrido antes ou depois de 1 

de Maio.    
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Pelo exposto, somos de perfilhar este entendimento, pelo que o pai poderá, 

observadas as condições exigidas, gozar a licença prevista na alínea b) do n.º 1 do art. 

14.º, conjugado com o n.º 2 do art. 43.º do Código do Trabalho e auferir o respectivo 

subsídio, quer o seu filho tenha nascido antes ou depois de 1 de Maio.  

Já no que se refere à licença parental inicial exclusiva do pai a que se refere a alínea 

a) do n.º 1 do art. 14.º do Decreto-Lei n.º 89/2009, conjugado com o n.º 1 do art. 43.º do 

Código do Trabalho, revisto pela Lei 7/2009, como vimos, esta apenas se aplica aos 

nascimentos ocorridos após 1 de Maio de 2009.      

 

É quanto se nos oferece informar. 

À consideração superior.  

 


