
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

HORÁRIO FLEXÍVEL  
PARA TRABALHADOR COM RESPONSABILIDADES FAMILIARES 

 
Nos dias de hoje assistimos a uma enorme competitividade, acrescida de 
fortes exigências nas relações laborais, bem como a alterações 
estruturais na organização de cada família, tornando-se difícil conciliar a 
vida profissional com a familiar. 
 

No Código de Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 
Fevereiro, e por constituírem valores sociais eminentes, constam 
diversas normas que visam proteger a maternidade e a paternidade, 

nomeadamente nos artigos 33.º e seguintes (Subsecção IV – Parentalidade).  
 

A proteção da Parentalidade concretiza-se através da atribuição dos seguintes direitos: licença em situação 
de risco clínico durante a gravidez; licença por interrupção de gravidez; licença parental, em qualquer das 
modalidades; licença por adoção; licença parental complementar em qualquer das modalidades; dispensa 
da prestação de trabalho por parte de trabalhadora grávida, puérpera ou lactante, por motivo de proteção 
da sua segurança e saúde; dispensa para consulta pré-natal; dispensa para avaliação de adoção; dispensa 
para amamentação ou aleitação; faltas para assistência a filho; falhas para assistência a neto; licença para 
assistência a filho; licença para assistência a filho com deficiência ou doença crónica; trabalho a tempo 
parcial de trabalhador com responsabilidades familiares; horário flexível de trabalhador com 
responsabilidades familiares; dispensa de prestação de trabalho em regime de adaptabilidade, banco de 
horas ou horário concentrado; dispensa de trabalho suplementar; dispensa de prestação de trabalho no 
período noturno. 
 

Estão previstas ainda outras garantias, como sejam a proteção em caso de despedimento de trabalhadora 
grávida, puérpera ou lactante ou de trabalhador no gozo parental. 
 

Não podendo explorar-se cada um dos direitos enunciados, optámos por desenvolver um tema de relevo e 
desconhecido de alguns trabalhadores: o horário flexível de trabalhador com responsabilidades 
familiares, previsto nos artigos 56.º e 57.º do Código de Trabalho. 
 

Recentemente, a Diretiva 2010/18/EU do Conselho, de 8 de março de 2010, que aplica o Acordo-Quadro 
revisto sobre licença parental, retomou a necessidade de garantir que “o acesso a disposições flexíveis de 
trabalho facilita aos progenitores a conjugação das responsabilidades profissionais e parentais e a sua 
reintegração no mercado de trabalho, especialmente quando regressam do período de licença parental” 
 

No âmbito da legislação nacional, tanto a Constituição da República Portuguesa (CRP) como o Código de 
Trabalho (CT) preconizam o dever de o empregador proporcionar aos trabalhadores as condições de 
trabalho que favoreçam a conciliação da atividade profissional com a vida familiar e pessoa (artigo 59.º, n.º 
1 alínea b) e artigo 68.º da CRP e n.º 3 do artigo 127.º do CT, sendo igualmente definido como dever do 
empregador a elaboração de horários que facilitem essa conciliação, nos termos do artigo 212.º, n.º 2, 
alínea b) do CT. 
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Para concretização destes princípios, o CT prevê, no seu artigo 56.º, o direito do trabalhador com filho 
menor de doze anos, a trabalhar em regime de horário flexível. 
 

Para o efeito, quando formular o pedido de horário flexível a solicitar ao empregador o(a) trabalhador(a) 
deverá observar os seguintes requisitos: 
 

 solicitar o horário ao empregador com a antecedência de 30 dias; 
 indicar o prazo previsto, dentro do limite aplicável;  
 apresentar declaração conforme o(s) menor (es) vive (m) com o/a trabalhador(a) em comunhão 

de mesa e habitação.  
 

Feito o requerimento, o empregador apenas pode recusar o pedido com fundamento em exigências 
imperiosas do funcionamento da empresa ou na impossibilidade de substituir o(a) trabalhador(a) se este 
(a) for indispensável, dispondo, para o efeito, do prazo de vinte dias, contados a partir da receção do 
pedido do(a) trabalhador(a), para lhe comunicar a intenção de recusa, findo o qual considera-se aceite o 
pedido efetuado do(a) trabalhador(a), nos termos da alínea a), do nº 8, do artigo 57.º do CT. 
 

Em caso de recusa, é obrigatório o pedido de parecer prévio à CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho 
e no Emprego), nos cinco dias subsequentes ao fim do prazo estabelecido para apreciação pelo(a) 
trabalhador(a), implicando a sua falta, de igual modo, a aceitação do pedido. Ainda assim, mesmo em 
presença do pedido de emissão de parecer prévio no prazo indicado na lei, caso a intenção de recusa da 
entidade empregadora não mereça parecer favorável da CITE, tais efeitos só poderão ser concretizados 
através de decisão judicial que reconheça a existência de motivo justificativo. Tal como tem vindo a ser 
referido nos pareceres emitidos pela CITE, subjacente às exigências sobre a fundamentação apresentada 
para a recusa, encontra-se a preocupação já referida na Convenção da OIT n.156 referente à igualdade de 
oportunidades e de tratamento para trabalhadores de ambos os sexos: os problemas dos trabalhadores 
com responsabilidades familiares são questões mais vastas relativas à família e à sociedade, sendo 
importante e necessário instaurar a igualdade efetiva de oportunidades de tratamento entre trabalhadores 
de ambos os sexos com responsabilidades familiares e entre estes e outros trabalhadores. 
 

Tal como refere a CITE num dos muitos pareceres emitidos (disponíveis em www.cite.gov.pt/pt/pareceres), 
“Esclareça-se que, sendo concedido aos/às pais/mães trabalhadores com filhos menores de 12 anos um 
enquadramento legal de horários especiais, designadamente através da possibilidade de solicitar horários 
que lhes permitam atender às responsabilidades familiares, ou através do direito a beneficiar do dever que 
impende sobre o empregador de lhes facilitar a conciliação da atividade profissional com a vida familiar, as 
entidades empregadoras deverão desenvolver métodos de organização dos tempos de trabalho que 
respeitem tais desígnios e que garantam o princípio da igualdade dos trabalhadores, tratando situações 
iguais de forma igual e situações diferentes de forma diferente”. 
 

Grande número de empresas ainda não se encontra recetiva à aplicação deste tipo de soluções, mas há 
uma mudança de mentalidades e de postura que urge ocorrer. 
 

O teu Sindicato mantém-se, como, sempre disponível para te apoiar em qualquer destas situações, sendo 
certo que um trabalhador informado, conhecedor dos seus direitos, poderá melhor defender os seus 
interesses. 
 

A nossa responsabilidade é ainda acrescida pelo fato de o SINDETELCO ser o sindicato mais representativo 
da área do trabalho temporário. Para tal muito contribuíram todos os trabalhadores que depositaram a 
sua confiança, legitimando e escolhendo esta opção sindical como via fundamental para a defesa de 
melhores condições de vida e de trabalho na defesa dos seus postos de trabalho. É o melhor incentivo e 
privilégio que os trabalhadores nos poderiam manifestar.  
 

OS TRABALHADORES DEVEM MOBILIZAR-SE EM TORNO DO SINDETELCO 

Sindicaliza-te e trás contigo um amigo, 

JUNTOS TEREMOS MAIS FORÇA! 

Lisboa, 23 de Maio de 2016                                                     O SECRETARIADO NACIONAL DO SINDETELCO 
 

http://www.cite.gov.pt/pt/pareceres

