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Novo Código de Trabalho 

Mudança do Paradigma social – Homens vistos como 

Reprodutores 

 
Decorreu no salão nobre da Câmara do Comércio de Angra do Heroísmo, 

durante a tarde de segunda-feira a Sessão de esclarecimento “Nova Legislação 

sobre a Protecção na Parentalidade”. Este evento que contou com a presença 

da Directora Regional da Igualdade de Oportunidades, com a Presidente da 

Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego e com a Presidente da 

Comissão Consultiva Regional para os Direitos das Mulheres, teve como 

objectivo: alertar para os novos direitos consagrados. 

 

A nova lei que entrou em vigor a 12 de Fevereiro de 2009 trouxe uma mudança 

de paradigma consagrando direitos iguais a ambos os progenitores. Pois esta 

nova legislação concede aos dois progenitores o direito à licença, concedendo 

aos pais a liberdade de decidirem como é partilhado este direito. No entanto, a 

legislação permeia com mais um mês de licença, quando este direito é 

partilhado pelos dois progenitores. Isto é, a licença passa a poder ser de cinco 

meses com uma retribuição a 100% ou de seis meses com uma retribuição a 

83% sobre o salário bruto.  

 

Esta alteração legislativa altera a forma como era vista o homem passando este 

a ter igualmente um papel de reprodutor e como tal igualmente direitos. A 
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protecção na parentalidade pretende uma melhor conciliação da vida familiar e 

profissional, mais partilha entre o pai e a mãe, mais igualdade de género no 

acesso ao emprego, às carreiras e aos lugares de decisão e mais natalidade. 

 

Esta sessão serviu também para alertar as empresas para a obrigação de 

solicitar um parecer prévio à Comissão Consultiva Regional para os Direitos das 

Mulheres sempre que pretendam rescindir um contrato de trabalho sem termo 

com uma mulher grávida ou a amamentar ou um pai com licença de 

parentalidade. Este pedido de parecer deve ser acompanhado de cópia do 

contrato de trabalho e do ofício ao colaborador a informar que o mesmo será 

rescindido, bem como deve a empresa comunicar os fundamentos da rescisão. 

Caso o parecer seja negativo a empresa não pode despedir. Quando a empresa 

esteja perante uma não renovação do contrato deve igualmente comunicar à 

Comissão Consultiva Regional que este não será renovado. 

 

 


