
 

Conciliação da vida profissional e familiar: novas
regras de licença para os pais
 

O Parlamento votou uma série de regras que permitem aos pais e aos trabalhadores que
cuidam de pessoas dependentes conciliar a sua vida profissional e familiar.
 
Condições de trabalho adaptáveis e licenças relacionadas com a família e os cuidados de
saúde constituem um passo no sentido de uma Europa mais social, na medida em que vai
ajudar os pais que trabalham e os prestadores de cuidados a conciliar os interesses privados e
profissionais, evitando a necessidade de escolher entre família e carreira profissional.
 
A igualdade de género na conciliação da vida profissional e familiar
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http://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20170616STO77648/uma-europa-social-as-politicas-sociais-em-que-o-parlamento-esta-a-desenvolver


As mulheres, cuja taxa de empregabilidade em 2017 era de 66.5% (a dos homens era de 78%)
têm muito mais probabilidade de trabalhar a tempo parcial para poderem cuidar de crianças e
de familiares. Isto acarreta interrupções nas suas carreiras profissionais, o que acaba por
contribuir para a disparidade entre os salários e as pensões de uns e de outros.
 
O Parlamento Europeu vai votar a 4 de Abril as novas regras da UE para um melhor equilíbrio
entre vida profissional e familiar, com o objetivo de combater a sub-representação das
mulheres no mercado de trabalho, aumentar os incentivos para que os pais gozem licenças
relacionadas com a família e promover a igualdade de género e a igualdade de oportunidades.
 
A 24 de janeiro de 2019 o Parlamento e o Conselho chegaram a um acordo provisório sobre as
novas medidas, acordo esse que foi aprovado pela Direção-Geral do Emprego, dos Assuntos
Sociais e da Inclusão a 26 de fevereiro.
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http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/refreshTableAction.do?tab=table&plugin=1&pcode=t2020_10&language=en


•

Principais elementos das novas regras:
 

Direito a, pelo menos, 10 dias úteis de licença de paternidade para o pai ou segundo
progenitor equivalente (quando reconhecido pela legislação nacional) por ocasião do
nascimento, pago pelo menos ao nível do subsídio de doença.

Conciliação da vida profissional e familiar
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•

•

•

•
•
•
•
•

Direito individual a um mínimo de quatro meses de licença parental, dos quais dois
meses são intransmissíveis e remunerados. O nível de compensação para o período
intransmissível deve ser fixado pelos Estados-Membros. 
Direito  a 5 dias úteis  de licença por  ano para os trabalhadores que cuidam de
familiares gravemente doentes ou dependentes. 
As regras reforçam também o direito dos pais trabalhadores (de crianças até pelo
menos 8 anos) e das pessoas que cuidam de crianças a solicitarem modalidades de
trabalho flexíveis (por exemplo, horários de trabalho flexíveis ou reduzidos).
 

Próximos passos
 
Os países da UE têm três anos para adotar as novas regras.
 
Mais informações sobre o que a UE faz pelos direitos dos trabalhadores
 
 
A UE está a trabalhar com firmeza na melhoria das condições de trabalho. Em 2019, os
eurodeputados apoiaram novas regras que introduzem direitos mínimos para todos os
trabalhadores, incluindo formas atípicas de emprego, tais como os chamados empregos
temporários da economia Gig. Adoptaram igualmente uma reforma das regras relativas aos
trabalhadores destacados, a fim de os proteger melhor.
 
A UE estabeleceu também regras em matéria de tempo de trabalho, saúde, segurança laboral
e segurança social quando se trabalha noutro país da UE.
 
 
 

Como a UE melhora os direitos dos trabalhadores e as condições de trabalho 
Reduzir o desemprego: as políticas da UE explicadas 
Emprego dos jovens: as medidas da UE para que resulte 
Melhorar a saúde pública: explicação das medidas da UE 
Como o Parlamento luta pela igualdade de género
 

Para saber mais
Comunicado de Imprensa
Procedimento
Relator
Relatório: uma nova diretiva sobre a conciliação da vida profissional e familiar
Comunicado de Imprensa
Infografia sobre licença de parentalidade (março 2019)
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https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190506STO44344
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20190404STO35070
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20171012STO85930
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=pt&intPageId=205
https://www.europarl.europa.eu/factsheets/pt/sheet/56/health-and-safety-at-work
https://www.europarl.europa.eu/news/pt/headlines/priorities/protecao-social/20181116STO19213
http://www.europarl.europa.eu/news/pt/press-room/20190124IPR24213/parliament-and-council-agree-on-measures-to-reconcile-career-and-private-life
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2017/0085(COD)&l=en
http://www.europarl.europa.eu/meps/en/28122/DAVID_CASA_home.html
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614708/EPRS_BRI(2018)614708_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20180710IPR07611/meps-back-measures-to-reconcile-career-and-private-life
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635586/EPRS_ATA(2019)635586_EN.pdf

