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The opening of this collective book could not 
fail to start with a profound thank you to the 
entire organisation, partners, speakers and 
participants. In fact, the work presented here is 
the outcome of an event that already marks the 
future of work at an international scale.

Although it is not possible here to represent 
the richness of the whole experience of the 
event, I believe that it reflects the quality of the 
speakers and the topics addressed, as well as 
the importance of reflection on the permanent 
changes and challenges that labour law faces.

Consequently, it becomes evident that the 
future will bring great changes in the labour 
marked related to industry 4.0. Over the 
years, new technologies, population ageing 
in occidental societies and climate changes 
have assumed a very important role in the 
development of transformations in labour 
relations. As a result, it becomes of the utmost 
importance to rethink work in a sustainable 
manner in order to reach and set targets for 
2030. These targets are fundamental as we are 
responsible for anticipating new challenges and 
making sure that the Law is able to cope with 
and provide answers for all of the forthcoming 
changes.

From day one, Law Academy has taken on 
the goal and challenge of bringing together 
professionals from all areas of expertise, 
of combining education and industry, of 
bringing together in the same space different 
generations and perspectives. Seeing this work 
emerge fulfils its purpose and fills me with 
pride. It was worth it!

I hope to see you at the next edition of 
Labour 2030!

A abertura desta obra coletiva não poderia deixar 
de começar pelo profundo agradecimento a toda 
a organização, parceiros do evento, oradores 
e participantes. De facto, a obra que aqui se 
apresenta é fruto de um evento que marca já o 
futuro do trabalho no plano internacional.

Apesar de não ser possível aqui representar a 
riqueza de toda a experiência do evento, acredito 
que reflete a qualidade dos oradores e dos temas 
abordados, bem como a importância de reflexão 
sobre as permanentes mudanças e desafios que o 
direito do trabalho enfrenta.

Consequentemente, torna-se evidente que o 
futuro trará grandes mudanças no mercado 
de trabalho relacionado com a indústria 4.0. 
Ao longo dos anos, as novas tecnologias, o 
envelhecimento da população nas sociedades 
ocidentais e as alterações climáticas têm assumido 
um papel muito importante no desenvolvimento 
das transformações nas relações laborais. Por 
conseguinte, é da maior importância repensar 
o trabalho de uma forma sustentável, a fim de 
atingir e estabelecer objectivos para 2030. Estas 
metas são fundamentais, uma vez que somos 
responsáveis por antecipar novos desafios e 
assegurar que a Lei seja capaz de enfrentar e dar 
respostas a todas as mudanças que se avizinham

Desde o primeiro dia que a Law Academy assumiu 
o objetivo e desafio de juntar profissionais 
de todas as áreas do saber, de aliar o ensino à 
indústria, de juntar num mesmo espaço diferentes 
gerações e perspetivas. Ver nascer esta obra 
cumpre o seu desígnio e enche-me de orgulho. 
Tudo valeu a pena!

Espero ver-vos na próxima edição do  
Labour 2030!
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Resumo
Abstract

O papel da UE na defesa dos direitos sociais 
em tempo de crise mostrou-se dececionante, 
tendo sido tal proteção assumida, no âmbito do 
Conselho da Europa, pela Carta Social Europeia 
e pelo Comité Europeu dos Direitos Sociais. A 
procura de convergência em matéria social 
ocorreu com a aprovação do Pilar Europeu 
de Direitos Sociais. Apesar do ceticismo com 
que o Pilar foi encarado, acabou por conduzir, 
com surpreendente brevidade, à aprovação 
de duas Diretivas. Um desses diplomas foi 
a Diretiva 2019/1158 relativa à conciliação 
entre a vida profissional e a vida familiar dos 
progenitores e cuidadores, que tem o mérito 
de formalizar de modo inequívoco a ligação 
entre a conciliação e a igualdade de género no 
âmbito laboral. Neste texto, iremos destacar 
alguns dos aspetos mais relevantes da Diretiva 
e o seu impacto no ordenamento jurídico 
português.

PALAVRAS CHAVE: Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais; Carta Social Europeia; conciliação entre 
a vida profissional e a vida familiar; licença de 
paternidade; licença parental complementar; 
regimes de trabalho flexíveis; teletrabalho; igualdade 
de género.

The role of EU law in defending fundamental social 
rights in the context of the financial crisis was 
clearly disappointing. This protection was taken on 
by the European Social Charter and the European 
Committee of Social Rights (Council of Europe). 
The pursuit for social convergence came about 
with the approval of the European Pillar of Social 
Rights. Despite the initial scepticism regarding the 
Pillar, it ended up leading, with surprising brevity, to 
the approval of two Directives. One was Directive 
(EU) 2019/1158 on work-life balance for parents 
and carers, which has the merit of unequivocally 
formalizing the link between work-life balance and 
gender equality in the workplace. In this paper, we 
will highlight some of the most relevant topics of 
the Directive and its impact on the Portuguese legal 
system.

KEYWORDS: European Pillar of Social Rights; 
European Social Charter; work-life balance; 
paternity leave; parental leave; carers’ leave; flexible 
working arrangements; telework; gender equality. 

1 Professora Associada, Universidade Católica Portuguesa, Faculdade de Direito, 
Centro de Estudos e Investigação em Direito, Portugal. Vice-coordenadora-geral da 
Academic Network on the European Social Charter and Social Rights – ANESC.



56

O papel do direito da União Europeia na 
defesa dos direitos sociais fundamentais 
em contexto de crise  

“1)  O princípio de tratamento igualitário do qual 
decorre a proibição de discriminação deve 
ser interpretado no sentido de ser aplicável a 
trabalhadores do setor público?

2)  A imposição estatal de redução de salários 
através da referida Lei do Orçamento de Estado 
para 2011, aplicada apenas a trabalhadores que 
exercem as suas funções no setor estatal ou 
empresarial público, é contrária ao princípio da 
proibição da discriminação, configurando uma 
discriminação em razão da natureza pública do 
vínculo laboral?

3)  O direito a condições de trabalho dignas 
previsto no referido artigo 31.°, n.° 1, da Carta 
[…] deve ser interpretado no sentido de que 
é proibida a diminuição da retribuição, sem o 
acordo do trabalhador, no caso do contrato 
se manter inalterado?

4)  O direito a condições de trabalho dignas 
previsto no referido artigo 31.°, n.° 1, da Carta 
[…] deve ser interpretado no sentido de que 
corresponde ao direito a uma remuneração 
justa que assegure aos trabalhadores e 
respetiva família um nível de vida satisfatório?

5)  A redução do salário, não constituindo 
a única medida possível, necessária e 
fundamental para o esforço de consolidação 
das finanças públicas numa situação de 
grave crise económico-financeira do país, é 
contrária ao direito previsto no art. 31.°, n.° 1, 
da Carta […] por colocar em risco o nível de 
vida e os compromissos de ordem financeira 
assumidos pelos trabalhadores e respetiva 
família, antes dessa redução?

6)  A redução dos salários imposta desta forma 
pelo Estado Português, por não ser previsível 
nem expectável pelos trabalhadores, é 
contrária ao direito a condições de trabalho 
dignas?”

O TJ recusou-se a responder às questões suscitadas, 
invocando ser “manifestamente incompetente para 

conhecer do pedido de decisão prejudicial”.  

 Apesar de ser “jurisprudência assente que as 
exigências que decorrem da proteção dos direitos 
fundamentais vinculam os Estados-Membros 
sempre que estes sejam chamados a aplicar o 
direito da União”, o TJ começou por recordar os 
limites à aplicação da CDFUE previstos no respetivo 
art. 51.°, n.° 1, e no art. 6.°, n.° 1, do TUE: as disposições 
da Carta têm por destinatários “os Estados-
Membros, apenas quando apliquem o direito da 
União” e a “Carta não cria nenhuma competência 
nova para a União e não altera as competências 
desta”. Acrescenta que, “não obstante as dúvidas 
expressas pelo órgão jurisdicional de reenvio 
quanto à conformidade da Lei do Orçamento de 
Estado para 2011 com os princípios e os objetivos 
consagrados pelos Tratados, a decisão de reenvio 
não contém nenhum elemento concreto que 
permita considerar que a referida lei se destina 
a aplicar o direito da União”, pelo que declara a 
respetiva incompetência para responder ao pedido 
de decisão prejudicial.   

A ideia principal é a de que o Memorando de 
Entendimento corresponde a um acordo entre 
Portugal e os respetivos credores, sem qualquer 
conexão com o direito da UE. Todavia, este 
raciocínio não é isento de dúvidas e pode ser 
questionado13. 

Como explica CATHERINE BARNARD14, o TJ 
poderia ter entendido que a atuação de Portugal 
seria subsumível ao âmbito do direito da UE, por 
força da ligação existente entre o Regulamento do 
Mecanismo Europeu de Estabilização Financeira, 
o Memorando de Entendimento,  a Decisão do 
Conselho 2011/344/UE e a Lei do Orçamento 
de Estado e, consequentemente, a CDFUE seria 
aplicável. Assim, continua a Autora, se o TJ quisesse 
pronunciar-se sobre este processo, poderia 
ter seguido a jurisprudência do caso Akerberg 
Fransson15, onde afirmou que: 

“Uma vez que os direitos fundamentais 
garantidos pela Carta devem, por conseguinte, 
ser respeitados quando uma regulamentação 

nacional se enquadra no âmbito de aplicação 
do direito da União, não podem existir situações 
que estejam abrangidas pelo direito da União em 
que os referidos direitos fundamentais não sejam 
aplicados. A aplicabilidade do direito da União 
implica a aplicabilidade dos direitos fundamentais 
garantidos pela Carta”. 

Pode, é certo, questionar-se se a decisão do TJ 
seria diferente caso o tribunal português tivesse 
fundamentado melhor o seu pedido, estabelecendo 
de forma direta a ligação entre a legislação 
nacional e o direito da UE16.  Todavia, como refere 
MOIZARD17, o TJ teria ainda margem de manobra 
para considerar que a Comissão Europeia, embora 
tivesse imposto objetivos de redução da despesa 
pública, não tinha determinado especificamente 
cortes salariais para os trabalhadores em causa. 

A relutância do TJ em pronunciar-se sobre estes 
casos pode ser compreendida, por um lado, à luz dos 
potenciais riscos que poderiam advir para a União 
Económica e Monetária (tal como a conhecemos) 
se este órgão jurisdicional considerasse haver uma 
violação da CDFUE; por outro, derivada do facto de 
estarem em causa regimes laborais nacionais  cuja 
competência regulatória foi originalmente atribuída 
pelo Tratado de Roma aos Estados-membros18. 
 
3. Num outro plano, a avaliação negativa da atuação 
da UE em matéria de direitos sociais resulta de uma 
total paralisação da atividade legislativa em matéria 
de política social19, mesmo quando os parceiros 
sociais representativos dos trabalhadores e dos 
empregadores a nível europeu estavam de acordo 
quanto à necessidade de regulação europeia e 
quanto ao respetivo conteúdo, como sucedeu 
com a designada “Diretiva Coiffure”20 – paradigma 
desta inércia deliberada. Trata-se de um acordo-
quadro referente à segurança e saúde no setor 
dos cabeleireiros, celebrado pelos parceiros sociais 
europeus em abril de 201221, tendo estes solicitado 
à Comissão Europeia que o apresentasse ao 
Conselho para que o mesmo pudesse adquirir força 
vinculativa, nos termos dos atuais arts. 154.º e 155.º 
do TFUE. Apesar do teor limitado deste acordo-
quadro, ele tornou-se “um campo de batalha 

1. O papel do direito da UE2 na defesa dos direitos 
sociais fundamentais no contexto da crise da dívida 
pública europeia foi claramente dececionante3, 
incluindo-se aqui a própria atuação do TJ que se 
mostrou débil e impotente4.

Com efeito, se, num primeiro momento, a perda de 
soberania a favor da UE permitiu garantir certos 
direitos fundamentais5, num segundo momento, 
na sequência da crise de 2008, segue-se a perda 
de soberania para os destruir, designadamente 
através da participação de instituições da UE em 
programas de assistência financeira que previam, 
como contrapartida, profundas modificações nos 
regimes laborais e de segurança social internos 
com vista à respetiva “flexibilização”6.  

2. Neste contexto, cumpre questionar qual o 
papel desempenhado pela CDFUE, tendo em 
conta a aquisição (relativamente recente) de 

valor jurídico equivalente ao dos Tratados (art. 6.º 
do TUE) e o facto de consagrar um importante 
elenco de direitos sociais7 que vinculam também 
as instituições europeias. Tal significa que a tensão 
verificada entre a “Europa social” e as “políticas de 
austeridade” não se reduz a uma mera dimensão 
política, mas assume igualmente uma dimensão 
legal que abre as portas a potenciais conflitos 
jurisdicionais8. 

Foi o que sucedeu no caso português. Recordemos 
as circunstâncias. 

Em maio de 2011, na sequência do pedido de 
assistência financeira realizado pelo XVIII Governo 
constitucional português, foi celebrado com 
as organizações internacionais constitutivas da 
chamada “troika” (Fundo Monetário internacional, 
Comissão Europeia e Banco Central Europeu) 
o Memorando de Entendimento sobre as 

Condicionalidades de Política Económica9. Este 
documento – de controversa qualificação jurídica – 
continha um conjunto alargado de compromissos, 
incluindo o de “Assegurar que o peso das despesas 
com pessoal no PIB diminua em 2012 e em 2013”10. 
Seguiram-se – entre outras medidas destinadas a 
reduzir a despesa pública – vários cortes salariais no 
setor público, previstos nos sucessivos Orçamentos 
de Estado (2011, 2012, 2013 e 2014)11.  

Estes cortes salariais foram contestados nos 
tribunais portugueses – conquanto o Tribunal 
Constitucional (TC) tenha decidido, em 21 de 
setembro de 2011, que a Lei do Orçamento de 
Estado para 2011 não violava a Constituição (Ac. 
396/2011)12 – que, por sua vez, procederam ao 
reenvio para o TJ, colocando as seguintes questões 
prejudiciais, nas quais se inclui a referência ao art. 
31.º da CDFUE:  

2  No âmbito do presente trabalho são utilizadas as seguintes abreviaturas: Ac. 
(Acórdão); al. (Alínea); APAV (Associação Portuguesa de Apoio à Vítima); AR 
(Assembleia da República); art. (artigo); CDFUE (Carta dos Direitos Fundamentais da 
União Europeia); CITE (Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego); CEDS 
(Comité Europeu dos Direitos Sociais); CSE (Carta Social Europeia); CSER (Carta 
Social Europeia Revista); coord. (coordenação/coordenado); CRP (Constituição 
da República Portuguesa); Dir. (Direção/dirigido); IRCT (instrumentos de 
regulamentação coletiva do trabalho); RDES (Revista de Direito e de Estudos Sociais);  
proc. (processo); TC (Tribunal Constitucional); TJ (Tribunal de Justiça); TUE (Tratado 
da União Europeia); UE (União Europeia); ver (vd.). 

3  Neste sentido, O’CINNEIDE refere-se a uma desconexão substancial entre a retórica e 
a prática europeia em matéria social. Cf. COLM O’CINNEIDE, “Austerity and the faded 
dream of a ‘social Europe?’”, in Economic and social rights after the global financial 
crisis, ed. A. Nolan (Cambridge: Cambridge University Press, 2014), 187. 

4  Com esta convicção, GIOVANNI ORLANDINI, “Los derechos fundamentales de 
los trabajadores en la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea”, 
Revista de Derecho Social 69 (2015): 58.

5  O TJ assumiu uma importância decisiva na introdução dos direitos fundamentais 
no Direito da UE, relevância que foi crescendo desde o início titubeante no caso 
STAUDER – Ac. de 12/11/1969 (proc. 29/69) – onde proclamou que os direitos 
fundamentais integravam os princípios gerais de direito comunitário, a garantir 
pelo TJ (v.g., ponto 7). Cfr. J. M. MIRANDA BOTO, “El papel del Tribunal de Justicia 
en la construcción del acervo social de la Unión Europea”. Revista del Ministerio de 
Empleo y Seguridad Social 102 (2013): 23 ss. Na feliz expressão deste Autor (ibidem, 
p. 21), o método interpretativo do TJ produz um “efeito borboleta” passível de gerar 
um “autêntico tsunami legislativo” nos vários Estados-membros a partir de um litígio 
entre particulares num modesto órgão jurisdicional. Este papel polémico (sobretudo 
no domínio do reenvio prejudicial) foi decisivo para o alargamento da proteção dos 
direitos sociais a nível europeu, apesar do conjunto de acórdãos que ficou conhecido 
como “a trilogia negra” do TJ (casos Vicking, Laval e Rüffert). 

6  Cf. NICOLA COUNTOURIS e MARK FREEDLAND, “Epilogue: resocialising Europe – 
looking back and thinking forward”, in Resocialising Europe in a time of crisis, eds. N. 

Countouris e M. Freedland (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 495-496; 
SANTOS M. RUESGA BENITO, “Crisis económica y reformas laborales”, in Reformas 
laborales en la gran recesión, coord. Santos M. Ruesga Benito et al. (Valência: Tirant 
lo Blanch, 2016), 42. Sobre esta intervenção e respetivas consequências, vd. SIMON 
DEAKIN e ARISTEA KOUKIADAKI, “The sovereign debt crisis and the evolution of 
labour law in Europe”, in Resocialising Europe in a time of crisis, eds. N. Countouris, M. 
Freedland (Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 175 ss.

7  Muitos destes direitos têm a sua origem na CSE, como refere O’CINNEIDE, op. cit., 
201.  

8 Nestes termos, O’CINNEIDE, op. cit., 188. 

9  Este Memorando estava sujeito a um regime trimestral de revisão, tendo sido, por 
isso, objeto de doze revisões. Cf. versões originais e traduzidas em http://www.
portugal.gov.pt/pt/o-governo/arquivo-historico/governos-constitucionais/gc19/os-
temas/memorandos/memorandos.aspx. 

10  Medida 1.9 da versão inicial do Memorando de maio de 2011. 

11  Note-se, contudo, que as primeiras reduções ocorreram com o Orçamento de 
Estado de 2011, logo antes da conclusão formal do Memorando de Entendimento. 
Para mais desenvolvimentos sobre estas reduções salariais, vd. BÁRBARA B. CAIADO, 
“As alterações ao Código do Trabalho de 2009 e outros impactos em matéria de 
remuneração”, Revista do Instituto do Direito Brasileiro 8 (2014): 5498 ss.; ANTÓNIO 
MONTEIRO FERNANDES, “El impacto de la crisis en la situación laboral portuguesa”, 
in El impacto de la gran crisis mundial sobre el derecho del trabajo y de la seguridad 
social. Su incidencia em España, Europa y Brasil, 2008-2014, coord. J. I. García Ninet 
e P. B. Rodríguez-Diosdado (Barcelona: Atelier, 2014), 895 ss.; JOÃO LEAL AMADO, 
“La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de los trabajadores en 
Portugal: tópicos sobre el caso de las reducciones salariales en el sector público”, 
Revista de Derecho Social 69 (2015): 171 ss.   

12  As decisões do TC português podem ser consultadas em http://www.
tribunalconstitucional.pt/tc/acordaos/.  

13  Com esta convicção, NICOLAS MOIZARD, “The risks of invoking fundamental social 
rights”, European Labour Law Journal, 3 (2014): 328; CATHERINE BARNARD, “The 
silence of the Charter: social rights and the Court of Justice”, in The EU Charter of 
Fundamental Rights as a binding instrument – Five years old and growing, eds. S. De 
Vries, U. Bernitz, S. Weatherill (Oxford: Hart Publishing, 2015), 175.

14 CATHERINE BARNARD, op. cit., 177-178.

15  Ac. do TJ de 26 de fevereiro de 2013, proc. C-617/10 (Åklagaren v. Hans Åkerberg 
Fransson), n.º 21.

16   Assim, MOIZARD, op. cit., 328; CATHERINE BARNARD, op. cit., 178.
 
17   Idem, ibidem.  
  

18  Estes argumentos são referidos por CATHERINE BARNARD, op. cit., 175.

19  Cf. ALAIN BOGG e RUTH DUKE, “The European social dialogue: from autonomy to 
here”, in Resocialising Europe in a time of crisis, eds. N. Countouris e M. Freedland 
(Cambridge: Cambridge University Press, 2013), 483; O’CINNEIDE, op. cit., 187.  

20  Cfr. https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/articles/commission-
rejects-proposed-agreement-in-hairdressing-sector

21  “European Framework Agreement on the protection of occupational health and 
safety in the hairdressing sector”, o qual foi objeto de revisão em junho de 2016 
(texto disponível em http://www.uni-europa.org/wp-content/uploads/2016/06/EFA_
OHS_HairdressingSector_signed_20160623.pdf) com vista a atender a algumas 
preocupações demonstradas pela Comissão Europeia.  
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fortemente politizado do diálogo social europeu”, 
tendo a Comissão Europeia tomado a decisão, sem 
precedentes, de bloquear a proposta de Diretiva, 
desvalorizando o diálogo social europeu22. 

Como se poderia antever, da flexigurança23 ficou 
somente a “flexi”... Com efeito, já se mencionava 
nas “Conclusões do Conselho para a definição 
de princípios comuns de flexissegurança” (5 de 
dezembro de 2007) que esta última “requer uma 
boa relação eficácia-custo na afectação de recursos 
e deverá manter-se plenamente compatível 
com a solidez e a sustentabilidade financeira 
dos orçamentos públicos”. Ora, em tempo de 
grave crise da dívida soberana, a flexigurança 
foi equivocamente invocada para justificar a 
diminuição do nível de tutela laboral sem nada dar 
em troca, ou seja, sem “um adequado trade-off 
entre flexibilidade e segurança”24. 

22  KRZYSZTOF BANDASZ, “A framework agreement in the hairdressing sector: the 
European social dialogue at a crossroads”, Transfer – European Review of Labour 
and Research 20/4 (2014): 505 ss. O acordo “coiffure” foi revisto em 2016, conquanto 
sem sucesso. A Comissão Europeia invocou o programa “Legislar melhor” para 
justificar a necessidade de estudar o impacto de tal acordo, antes de apresentar ao 
Conselho uma proposta de diretiva (o que mereceu a objeção dos parceiros sociais, 
numa carta aberta dirigida ao Presidente da Comissão, Jean-Claude Juncker) e, 
finalmente (já em 2018), informou os parceiros sociais europeus que não daria 
seguimento ao mesmo. Veja-se a Carta dirigida pelos parceiros sociais à Comissão 
Europeia em novembro de 2016 – http://www.uiltucs.it/wp-content/uploads/2016/12/
Accordo_europeo_parti_sociali_parrucchieri.pdf – e a acusação da UNI Europa 
que avalia o “Programa de Trabalho da Comissão para 2017 – Realizar uma Europa 
que protege, capacita e defende” (SWD(2016) 400 final) como dececionante por 
continuar a tratar as questões laborais como «“pequenas” coisas secundárias» 
– http://www.uni-europa.org/2016/10/26/commission-2017-work-plan-little-social-
progress-no-mentioning-hairdressing-agreement-health-safety/

23  Vd. Livro Verde “Modernizar o direito do trabalho para enfrentar os desafios do 
século XXI” – COM (2006) 708 final. 

24  JOÃO LEAL AMADO, “Dinâmica das relações de trabalho nas situações de crise 
(em torno da flexibilização das regras juslaborais)”, Revista do Ministério Público 
120 (2009): 97. Aliás, o Autor questiona mesmo se “a flexigurança não representará, 
afinal, mais uma vã tentativa de quadratura do círculo”. Em sentido próximo, 
pronunciam-se SYLVAINE LAULOM e CHRISTOPHE TEISSIER, “Which securities for 
workers in times of crisis? An introduction”, European Labour Law Journal 3 (2014): 

207 e 210; e PIERA LOI, “Risk: a new paradigm to face market challenges”, European 
Labour Law Journal, 3 (2014): 390 ss. Esta última autora propõe a substituição do 
binómio “flexibilidade e segurança” pelo binómio “risco e segurança”, assumindo 
os direitos fundamentais e os laborais a função de proteger os trabalhadores dos 
riscos inerentes ao funcionamento dos mercados. Como explana VALDÉS DAL-RÉ, 
a flexigurança não é um mecanismo de redução de direitos dos trabalhadores 
ou dos custos do trabalho com o escopo de melhorar a competitividade das 
empresas europeias. Trata-se antes de uma “complexa estratégia de conciliação 
da segurança no trabalho e do rendimento das pessoas com um quadro flexível 
do mercado e da organização do trabalho, cujo objetivo final é garantir a decência 
e dignidade do trabalho”. Cf. FERNANDO VALDÉS DAL-RÉ, “Il dibattito sulla 
flessicurezza all’interno dell’Unione Europea”, in Diritto del lavoro e crisi económica, 
dir. G. Loy (Roma: Ediesse, 2011), 51. Referindo-se à reforma portuguesa do Código 
do Trabalho, operada pela Lei 23/2012, JÚLIO GOMES (“Algumas reflexões sobre 
as alterações introduzidas no Código do Trabalho pela Lei n.º 23/2012 de 15 de 
Junho”, Revista da Ordem dos Advogados, 72 - II/III (2012): 577 ss.) comenta que 
“esta alteração legislativa, nada tem que ver, genuinamente, com a flexisegurança. 
Mesmo quem entenda, como é o nosso caso, que a flexisegurança é um produto 
cultural dos países do norte da Europa que, aliás, conhecem diferentes modelos de 
flexisegurança, tem que reconhecer que a flexisegurança não é isto, não se reduz 
a diminuir a tutela do posto de trabalho sem nada dar em troca e sem reforçar 
significativamente a empregabilidade e a segurança dos trabalhadores nos períodos 
em que se encontrem entre empregos ou até entre carreiras. Muito mais (ou muito 
menos) do que flexisegurança o que o legislador nos brindou foi com uma espécie 
de caricatura da mesma, uma ‘flexiflexi’”.

25  A CSE data de 1961, entrou em vigor em 1965, e foi objeto de uma profunda revisão 
em 1996. A CSER, além de incluir todos os direitos que constavam da versão original, 
veio ainda enriquecer este elenco com a previsão de mais direitos e a inclusão do 
Protocolo adicional de 1988.    

26  Cf. MICHELE NICOLETTI, High-Level Conference on the European 
Social Charter – General Report, Turim, 17-18 de outubro de 2014,  4. 
Disponível em   https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168048acf8. 

27  NICOLETTI, op. cit., 3.

28  Vd. https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/
DisplayDCTMContent?documentId=090000168045ad98

29  Sobre o papel do CEDS, vd. JEAN MICHEL BERLOGEY, “La Charte Sociale du Conseil 
de l’Europe et son organe de régulation: le Comité européen des droits sociaux”, 
Revue de Droit Sanitaire et Social 2 (2007): 226 ss.; JEAN-FRANÇOIS AKANDJI-
KOMBE, “Réflexions sur l’efficacité de la Charte Sociale Européenne à propos de la 
décision du Comité européen des droits sociaux du 23 juin 2010”, Revue de Droit du 
Travail 4 (2011): 235 ss.; LUIS JIMENA QUESADA, “Profils juridictionnels et effectivité 
des décisions du Comité Européen des Droits Sociaux”, in La justiciabilité des droits 
sociaux: vecteurs et résistances, Dir. Diane Roman (Paris: Editions A. Pedone, 2012), 
165 ss.; MARÍA DEL CARMEN SALCEDO BELTRÁN, “La aplicabilidad directa de la 
Carta Social Europea por los órganos judiciales”, Trabajo y Derecho 13 (2016):. 42 ss.

30  Sobre estes sistemas de monitorização, cfr., ainda, designadamente, JEAN-
FRANÇOIS AKANDJI-KOMBÉ, “L’application de la Charte Sociale Européenne: la 
mise en oeuvre de la procedure de reclamations collectives”, Droit Social 9 (2000): 
888 ss.; DAVID HARRIS, The European Social Charter, 2.ª ed. (Ardsley/Nova York: 
Transnational Publishers, 2001), 354 ss.; RAMÓN PRIETO SUÁREZ, “La Carta Social 
Europea y el Comité Europeo de Derechos Sociales (el sistema de informes y las 
reclamaciones colectivas)”, Revista Europea de Derechos Fundamentales 11 (2008): 
355 ss.; RAQUEL CARVALHO, “Os mecanismos de monitorização da CSER realizados 
pelo Comité Europeu de Direitos Sociais: o sistema de relatórios e o sistema de 
reclamações coletivas”, Lex Social: Revista de los Derechos Sociales 7/1 extra (2017): 
42 ss. 

31 NICOLETTI, op. cit., 3.

32  V.g., Federation of Employed Pensioners of Greece (IKA –ETAM) v. Grécia, 
Reclamação 76/2012, Decisão de mérito de 7/12/2012; Panhellenic Federation of 
Public Service Pensioners v. Grécia, Reclamação 77/2012, Decisão de mérito de 
7/12/2012; Pensioners’ Union of the Athens-Piraeus Electric Railways (I.S.A.P.) v. 
Grécia, Reclamação 78/2012, Decisão de mérito de 7/12/2012; Panhellenic Federation 
of Pensioners of the Public Electricity Corporation (POS-DEI.) v. Grécia, Reclamação 
79/2012, Decisão de mérito de 7/12/2012; Pensioners’ Union of the Agricultural Bank 
of Greece (ATE) v. Grécia Reclamação 80/2012, Decisão de mérito de 7/12/2012. 

A Carta Social Europeia e o Comité 
Europeu dos Direitos Sociais  
1. Em contexto de crise económico-financeira, 
assumiu centralidade um instrumento internacional 
regional aprovado no âmbito do Conselho da 
Europa: a Carta Social Europeia (CSE) ou a Carta 
Social Europeia Revista (CSER)25, que passa a ser 
entendida como a “Constituição social Europeia”26.
 
Em 2014, o Secretário-geral do Conselho da Europa, 
Thorbjorn Jagland, afirmou que uma das sete 
prioridades para o mandato relativo ao período 
2014-2019 seria o fortalecimento do sistema 
normativo da CSE.  Algumas semanas mais tarde, 
o “Processo de Turim” é lançado na Conferência 
de Alto Nível referente à CSE (realizada em Turim 
a 17 e 18 de outubro de 2014), em cooperação com 
as autoridades italianas (presidência italiana da 
União Europeia e município de Turim). Os principais 
objetivos consistem na reafirmação da relevância 
dos direitos sociais – eliminando as disparidades 
entre os direitos civis e políticos, por um lado, e os 
direitos sociais, por outro – em especial em tempos 
de crise, e na respetiva implementação através do 
fomento do diálogo e coordenação entre a CSE e 
o direito da UE. 

Com efeito, na Conferência reconheceu-se que o 
período atual é marcado pela “perda de confiança 
no projeto europeu, que conduz a uma fuga para o 
nacionalismo e, em alguns casos, gera a convicção 
de que direitos e valores seriam melhor protegidos 
a nível nacional do que a nível europeu. Esta 

tendência é ainda mais pronunciada no campo 
social, uma vez que se propugna em vários domínios 
que a dimensão social representa uma mera 
variável de ajustamento económico. A conclusão foi 
a de que os direitos sociais ficam assim duplamente 
comprometidos: em primeiro lugar, devido ao 
desequilíbrio legal e institucional entre os sistemas 
de monitorização do respeito pelos direitos 
fundamentais na Europa e, em segundo lugar, 
devido ao impacto da crise, que levou à restrição 
de certos direitos ou ao desmantelamento das 
políticas destinadas à sua implementação”27.  

Seguiu-se a Conferência sobre o Futuro da 
Proteção dos Direitos Sociais na Europa, 
organizada em Bruxelas, nos dias 12 e 13 de 
fevereiro de 2015, sob a presidência Belga do 
Comité de Ministros do Conselho da Europa e 
a apresentação do “Documento de Bruxelas”28, 
elaborado por um grupo de académicos sob a 
coordenação do Professor Jean-François Akandji-
Kombé. Trata-se de um documento que sintetiza 
as principais propostas apresentadas e debatidas 
na Conferência com o objetivo de melhorar a 
proteção dos direitos sociais através da maior 
efetividade da CSE e encontra-se dividido em 
quatro partes, no seguimento da Conferência inicial 
de 2014: i) garantir os direitos sociais em tempos 
de crise; ii) assegurar a coerência da proteção dos 
direitos sociais fundamentais; iii) melhorar a eficácia 
da CSE; iv) maximizar as sinergias entre o Conselho 

da Europa e a UE em matéria de direitos sociais.

Este processo continua a desenvolver-se com 
a Conferência Interparlamentar sobre a CSE, 
organizada em Turim, em 17 de março de 2016, 
onde se debate o processo de ratificação da CSER 
e do Protocolo Adicional que prevê o sistema de 
reclamações coletivas, a aplicação dos direitos 
tutelados pela CSE ao nível nacional e os resultados 
da atividade do CEDS –  a quem cabe interpretar e 
monitorizar o cumprimento da CSER29 através do 
sistema de relatórios e do sistema de reclamações 
coletivas30 –, com especial incidência nas políticas 
sociais “pós-crise”.   

2. A necessidade de reforçar o papel do CEDS é 
salientada desde o início do “Processo de Turim” 
com o escopo de “contribuir para colmatar a 
lacuna existente no Conselho da Europa em matéria 
de sistemas de monitorização do respeito pelos 
direitos fundamentais (...)”31. Com efeito, este órgão 
assumiu um papel preponderante durante a crise 
económico-financeira, sobretudo no âmbito do 
procedimento de reclamações coletivas, ao proferir 
várias decisões que consideraram incompatíveis 
com a CSE medidas nacionais “anticrise”, muitas 
vezes impostas externamente como condições 
necessárias para a obtenção de ajuda financeira 
nos países intervencionados, como sucedeu com a 
Grécia32. Além do mais, esta jurisprudência do CEDS 
foi acolhida em países como Espanha para justificar 
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33  Sobre esta jurisprudência espanhola, vd. SALCEDO BELTRÁN, “La aplicabilidad 
directa de la Carta Social Europea por los órganos judiciales”, cit., 40-41, 45 e passim. 
A jurisprudência espanhola que aplica diretamente a CSE é também analisada por 
LUIS JIMENA QUESADA, “El último bastión en la defensa de los derechos sociales: la 
Carta Social Europea”, Revista Jurídica Universidad Autónoma de Madrid 29 (2014): 
187 ss.

34  Vd. Comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comité 
Económico e Social Europeu e ao Comité Das Regiões – COM (2016) 127 Final.   

35  Vejam-se as declarações do Presidente da Comissão Europeia Juncker proferidas 
em 9 de setembro de 2015: “We have to step up the work for a fair and truly 
pan-European labour market. (...) As part of these efforts, I will want to develop a 
European Pillar of Social Rights, which takes account of the changing realities of 
Europe’s societies and the world of work. And which can serve as a compass for 
the renewed convergence within the euro area. The European Pillar of Social Rights 
should complement what we have already jointly achieved when it comes to the 
protection of workers in the EU. I will expect social partners to play a central role 
in this process. I believe we do well to start with this initiative within the euro area, 
while allowing other EUMember States to join in if they want to do so”.  

36  ALBERTO ARUFE VARELA, “El nuevo Pilar Europeo de Derechos Sociales. Análisis 
crítico”, Revista General de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, 49 (2018): 
35 ss., refere-se a este défice como o “pecado original” da UE e analisa o respetivo 
impacto nas sucessivas crises europeias, designadamente na crise financeira de 
2008 a reboque da qual foi proferido o Pilar Europeu dos Direitos Sociais. 

37  Assim, RALF ROGOWSKI, “The European employment strategy, the European Social 
Pillar and their impact on labour law reform in the European Union”, International 
Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 35 (2019): 297.

38  Publicada na série L do Jornal Oficial da UE em 29 de abril de 2017.

39  Publicado na série C do Jornal Oficial da UE em 13 de dezembro de 2017. O 
contraste entre a solenidade declarada do documento e a respetiva publicação na 
série C do Jornal Oficial foi assinalada com perplexidade por ARUFE VARELA,  
op. cit., 33-34.  

40  Para mais desenvolvimentos, cf. ARUFE VARELA, op. cit., 53 ss. 

41   Para mais desenvolvimentos, veja-se ARUFE VARELA, op. cit., 46 ss.; OLIVIER DE 
SCHUTTER, The European Pillar of Social Rights and the role of the European 
Social Charter in the European Union legal order (Council of Europe Publications: 
Estrasburgo, 2019), 35 ss.

42  Recomendação (UE) 2017/761 da Comissão, considerando 14. 

43 Cfr. DE SCHUTTER, op. cit., 39 ss.  

44  Avis du Secrétaire Général du Conseil de l’Europesur l’initiative visant la mise en 
place d’un Socle européen des droits sociaux par l’Union européenne, Estrasburgo, 
dezembro de 2016, 4, disponível em: https://rm.coe.int/16806dd0bd. Sobre esta 
aproximação das “duas Europas” em matéria social, vd. PETRO STANGOS, “Des 
synergies entre le droit de l’Union Européenne et la Charte Sociale européenne, à 
l’heure du Socle Europeen des Droits Sociaux”, Lex Social: Revista de los Derechos 
Sociales 9, n.º 1 (2019): 110 ss.; DE SCHUTTER, op. cit., 42 ss. 

45 Vd. DE SCHUTTER, ibidem. 

46  Nas palavras de RALF ROGOWSKI, op. cit., 303: “It has the potencial for a 
progressive upgrading of ‘the social within the economic’ in the EU”. 

47 A afirmação é de RALF ROGOWSKI, op. cit., 303. 

48  Cf. SOFIA OLIVEIRA PAIS, “A proteção dos direitos fundamentais na União 
Europeia”, in Estudos de Direito da União Europeia, 4.ª ed. (Coimbra: Almedina, 
2017), 161-163.

49  Nestes termos, explicando esta jurisprudência, DE SCHUTTER, op. cit., 12 ss.   

o afastamento de legislação social “de crise”, apesar 
de este país só ter ratificado o Protocolo adicional 
à CSE que prevê o sistema de reclamações coletivas 
em 202133.  

3. No que respeita a Portugal, a CSER foi aprovada 
para ratificação pela Resolução da AR 64-A/2001, 
de 21/09, e ratificada pelo Decreto do Presidente 
da República 54-A/2001, referendado em 17/10. 
O instrumento de ratificação foi depositado em 
30/05/2002 e entrou em vigor em 1/07/2002, apenas 
com as seguintes reservas: i) o art. 2.º, n.º 6, não 
é aplicável aos contratos cuja duração não exceda 
um mês  ou aos que prevejam um período normal 
de trabalho semanal não superior a oito horas, 
bem como aos que tenham carácter ocasional e 
ou particular; ii) a vinculação ao art. 6.º, n.º 4, não 
afeta a proibição do lock out prevista no art. 57.º, 
n.º 4, da CRP. 

Portugal aderiu igualmente ao Protocolo Adicional 
à CSE que regula o sistema de reclamações 
coletivas, tendo o mesmo sido aprovado para 
ratificação pela Resolução da AR 69/97, de 6/12, e 
ratificado pelo Decreto do Presidente da República 
72/97, referendado em 19/11/97. O instrumento 
de ratificação foi depositado em 20/03/1998 e 
entrou em vigor na ordem jurídica portuguesa em 
1/07/1998. 

Surpreendentemente, o Memorando de 
Entendimento sobre as Condicionalidades 
de Política Económica celebrado entre o 
XVIII Governo constitucional português e as 
organizações internacionais constitutivas da 
chamada “troika” (Fundo Monetário internacional, 
Comissão Europeia e Banco Central Europeu), 
referido supra, ignorou a CSER. Com efeito, este 
documento previa, entre muitas outras medidas, 
um conjunto significativo de alterações legislativas 
em matéria de “mercado de trabalho”, as quais 
deveriam ser realizadas “tendo em consideração as 
possíveis implicações constitucionais e respeitando 
as Directivas da UE e as normas fundamentais 
do trabalho (core labour standards)”, mas não há 
qualquer referência à CSER... 

O Pilar Europeu dos Direitos Sociais
1. O contexto previamente descrito foi sofrendo 
alterações progressivas com a Comissão Europeia 
liderada por Jean-Claude Juncker que impulsionou 
o desenvolvimento do designado Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais34, adotado em 17 de novembro de 
2017, na Cimeira Social para o Emprego Justo e o 
Crescimento que se realizou em Gotemburgo, com 
o escopo de  dar um novo impulso ao desgastado 
“modelo social europeu”35, superar as críticas 
ao défice social da UE36 e contornar alguma da 
jurisprudência mais polémica do TJ37.  

O Pilar Europeu de Direitos Sociais foi aprovado 
através de dois documentos: a Recomendação 
(UE) 2017/761 da Comissão, de 26 de abril de 201738, 
e a subsequente Proclamação interinstitucional 
conjunta do Parlamento Europeu, do Conselho 
e da Comissão (2017/C 428/09)39. A Proclamação 
não corresponde a um ato legislativo, logo 
estamos perante um instrumento juridicamente 
não vinculativo, que corresponde antes a um 
compromisso político a ser concretizado através 
de ulteriores iniciativas legislativas40. 

2. O Pilar aparece estruturado em três capítulos 
(igualdade de oportunidades e acesso ao mercado 
de trabalho; condições de trabalho justas; proteção 
e inclusão sociais), que incluem cerca de vinte 

“princípios” fundamentais. A maioria já fazia parte 
do acquis da UE, conquanto o Pilar os desenvolva, 
clarificando o seu alcance em face da CDFUE41, e 
acrescente pontualmente “princípios” com carácter 
inovador para “enfrentar os desafios decorrentes 
da evolução social, tecnológica e económica”42.

Alguns destes princípios são inspirados pela CSE e 
permitem assegurar maior e melhor harmonização 
entre o direito da UE e o emanado pelo 
Conselho da Europa – como propôs o designado 
“Documento de Bruxelas” supramencionado –  , em 
especial entre a CDFUE e a CSE43. Neste sentido, o 
Secretário-geral do Conselho da Europa advogava, 
em dezembro de 2016, a necessidade de se “colocar 
a Carta Social Europeia no centro (“au coeur”) do 
Pilar Europeu dos Direitos Sociais” para a promoção 
de “um círculo virtuoso de crescimento partilhado 
e sustentável, evitando ao mesmo tempo o círculo 
vicioso do dumping social. O resultado será uma 
Europa não só mais próspera, mas também mais 
solidária e unida”44.  

Desta forma, potencia-se o desenvolvimento 
de uma base comum de valores e princípios 
partilhados a nível nacional, europeu e internacional 
com referência à CSE, reforçando as sinergias entre 
o direito social da UE e o direito social do Conselho 

da Europa, com as vantagens supramencionadas45. 
Concomitantemente, o facto de se proceder a uma 
sistematização dos princípios e direitos sociais que 
se integram no acervo social da UE atribui-lhes maior 
visibilidade e promove a sua ponderação regular no 
âmbito da governança económica e social da UE46. 
O Pilar apresenta, assim, condições para se tornar 
uma “plataforma para o desenvolvimento de uma 
efetiva União Social”47.

3. Este contexto mais favorável à promoção dos 
direitos sociais também parecia ter influenciado a 
jurisprudência do TJ. 

Com efeito, até 2018, a CDFUE parecia ser reduzida 
efetividade na proteção dos direitos laborais, por 
força, designadamente, da equívoca distinção entre 
“direitos” e “princípios” à luz do art. 52.º, n.º 5, da 
CDFUE48. 

Esta dicotomia permitiu ao TJ, por um lado, hesitar 
no reconhecimento de “obrigações positivas 
precisas” impostas às instituições da UE de 
promoção das garantias previstas na CDFUE, assim 
como recusar-se a avaliar a compatibilidade da 
legislação europeia derivada com a CDFUE49. 
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50  A expressão pertence a SILVANA SCIARRA, “Association de Médiation Sociale. El 
controvertido papel de los princípios fundamentales de la UE y el punto de vista de 
la legislación laboral”, Revista de Derecho Social 68 (2014): 138.

51  Cf. ÉRIC CARPANO e EMMANUELLE MAZUYER “La représentation des travailleurs à 
l’épreuve de l’article 27 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union. Précisions 
sur l’invocabilité horizontale du droit de l’Union”, Revue de Droit du Travail 5 (2014): 
320.

52  Ac. de 15 de janeiro de 2014, proc. C-176/12.

53   Sobre este caso, além da doutrina já citada nas notas anteriores, veja-se ainda 
PETRA HERZFELD OLSSON, “Possible shielding effects of article 27 on workers’ 
rights to information and consultation in the EU charter of fundamental rights”, 
International Journal of Comparative Labour Law and Industrial Relations 32/2 
(2016): 259 ss.; SOFIA OLIVEIRA PAIS, “Breves reflexões sobre a articulação da Carta 
dos Direitos Fundamentais da União Europeia com a Convenção Europeia dos 
Direito do Homem e com a Carta Social Europeia”, in Estudos de Direito da União 
Europeia, 4.ª ed. (Coimbra: Almedina, 2017), 177 ss.

54  Esta jurisprudência foi ao encontro do que já tinha sido entendido, alguns meses 
antes (em 17 de abril de 2018), no caso Vera Egenberger (proc. C-414/16), em o TJ 
decidiu que “um órgão jurisdicional nacional ao qual tenha sido submetido um 
litígio que opõe dois particulares está obrigado, quando não lhe seja possível 
interpretar o direito nacional de maneira conforme com o artigo 4.º, n.º 2, da 
Diretiva 2000/78, a assegurar, no âmbito das suas competências, a proteção jurídica 
que decorre para os litigantes dos artigos 21.º e 47.º da Carta e a garantir o pleno 
efeito desses artigos, se necessário afastando a aplicação de qualquer disposição 
nacional contrária”. Todavia, apesar de o problema também ser colocado ao nível 
das relações laborais – estava em causa a Diretiva 2000/78/CE do Conselho, de 
27 de novembro, que estabelece um quadro geral de igualdade de tratamento no 
emprego e na atividade profissional – aqui estavam em causa normas da CDFUE 
inseridas no Título III (Igualdade) e no Título VI (Justiça) e não no problemático 
Título IV (Solidariedade). 

55  Cf. MARGARITA ISABEL RAMOS QUINTANA, “El Pilar Europeo de Derechos Sociales 
¿nos ponemos serios?, Trabajo y Derecho 24, (2016): 12 ss. No mesmo sentido, 
também KLAUS LÖRCHER e ISABELLE SCHÖMANN, The European pillar of social 
rights: critical legal analysis and proposals (Bruxelas: ETUI, 2016): 20 ss. e passim. 

56  Outra das inovações decorrentes do Pilar consistiu na criação da Autoridade 
Europeia do Trabalho. Cf.  RALF ROGOWSKI, op. cit., 297.

57  Sob a epígrafe “Direito dos trabalhadores com responsabilidades familiares à 
igualdade de oportunidades e de tratamento”, estabelece-se: “Com  vista  a  
assegurar  o  exercício  efetivo  do  direito  à  igualdade  de  oportunidades  e  
de  tratamento entre trabalhadores de ambos os sexos com responsabilidades 
familiares, e entre estes trabalhadores e os outros trabalhadores, as Partes 
comprometem-se: 1) A tomar medidas apropriadas: a) Para permitir aos 
trabalhadores com responsabilidades familiares entrar e permanecer na vida 
ativa ou regressar a ela após uma ausência devida a essas responsabilidades, 
incluindo medidas no domínio da orientação e da formação profissionais; b) Para 
ter em conta as suas necessidades no que respeita às condições de emprego 
e à segurança social; c) Para desenvolver ou promover serviços, públicos ou 
privados, em particular os serviços de guarda de crianças durante o dia e outras 
formas de guarda; 2) A prever a possibilidade de cada um dos pais, durante um 
período posterior à licença de maternidade, obter uma licença parental para 
acompanhamento de um filho, cuja duração e condições serão fixadas pela 
legislação nacional, pelas convenções coletivas ou pela prática; 3) A assegurar que 
as responsabilidades familiares não possam, como tais, constituir motivo válido de 
despedimento”.

58  Sob a epígrafe “Vida familiar e vida profissional”, preconiza-se: “1. É assegurada a 
proteção da família nos planos jurídico, económico e social. 2. A fim de poderem 
conciliar a vida familiar e a vida profissional, todas as pessoas têm direito a proteção 
contra o despedimento por motivos ligados à maternidade, bem como a uma 
licença por maternidade paga e a uma licença parental pelo nascimento ou adoção”. 

59  Assim, DE SCHUTTER, op. cit., 39 ss.  

60  Cf. Comissão Europeia, SWD(2018) 67 final, de 13 de março de 2018 (Communication 
from the Commission to the European Parliament, the Council and the European 
Economic and Social Committee monitoring the implementation of the European 
Pillar of Social Rights), p. 45: “The  principle  goes  beyond  existing  EU  law  by  
providing rights  for all  people  in  employment  with  caring  responsibilities.  It  
will  hence  also  apply  to  people  in employment  who  are  not  parents,  but  who  
may,  for  example,  care  for  elderly  or  disabled  family members”.

61  Diretiva 2010/18/UE do Conselho, de 8 de março, que aplica o Acordo-Quadro 
revisto sobre licença parental celebrado entre a BUSINESSEUROPE, a UEAPME, o 
CEEP e a CES, a qual revogou a predecessora Diretiva 96/34/CE do Conselho, de 3 
de junho, relativa ao Acordo-quadro sobre a licença parental celebrado pela UNICE, 
pelo CEEP e pela CES.

62  Nesta abordagem, as disposições referentes à maternidade são encaradas como 
uma exceção ao princípio da igualdade de tratamento entre homens e mulheres. 
Para mais desenvolvimentos, vd. MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, 
“Reconciling family and professional life and the gender equality principle in 
employment”, European Gender Equality Law Review 2 (2009): 10 ss.  

63  Assim, MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, “The implementation of the 
Parental Leave Directive 2010/18/EU, with reflections on a harmonized approach to 
the maternity and parental leave” (Research Paper elaborado para o Parlamento 
Europeu, Bruxelas, novembro de 2015), 9.

  
64  Neste sentido, MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, ult. op. cit., 29 ss.

Adicionalmente, esta “distinção discutível entre 
os direitos fundamentais”50 constituiu o principal 
obstáculo à eficácia horizontal dos direitos 
sociais previstos na CDFUE, uma vez que a sua 
concretização é realizada quase sempre através de 
diretivas e estas não produzem, só por si, efeitos 
diretos de exclusão ou substituição nas relações 
entre particulares51. Recorde-se a controversa 
decisão no caso Association de Médiation Sociale 
(AMS)52 que envolveu o art. 27.º da CDFUE, tendo 
o TJ deliberado que “esse artigo da Carta não 
pode ser invocado num litígio entre particulares” 
para justificar o afastamento de uma disposição 
nacional que transpõe uma diretiva (no caso, a 
Diretiva 2002/14/CE do Parlamento Europeu e do 
Conselho, de 11 de março) de forma incompatível 
com o direito da UE53. 

Só em 6 de novembro de 2018 é que foram 
proferidos os acórdãos nos casos Bauer e outros 
(proc. C-569/70 e apensos) e Max Planck Gesellschaft 
zur Förderung der Wissenschaften (proc. C-684/16) 
que reconheceram eficácia horizontal ao direito a 
férias anuais remuneradas, protegido pelo art. 31.º, 
n.º 2, da CDFUE e, em consequência,  obrigaram os 
órgãos jurisdicionais nacionais, na impossibilidade 

de interpretação conforme do direito interno 
(designadamente com o art. 7.º da Diretiva 
2003/88), a afastar a norma nacional contrária por 
força da aplicação direta da CDFUE54. 

4. Assinale-se, contudo, que este otimismo 
relativamente ao Pilar Europeu dos Direitos 
Sociais está longe de ser consensual. Com efeito, 
a insistência no conceito de “flexigurança” e a 
dificuldade em criar soluções de hard law a partir 
deste instrumento (por ser problemático obter 
maiorias suficientes em face da multiplicidade 
de realidades socioeconómicas dos Estados-
membros) suscitaram dúvidas legítimas quanto 
à probabilidade de este projeto ser conduzido a 
bom porto, na ausência de um “compromisso firme 
das instituições europeias para pôr em prática a 
continuação das medidas tendentes à obtenção de 
avanços efetivos no modelo social mediante uma 
convergência reforçada”55.  

5. Por isso, foi com alguma surpresa que, perante 
a ausência de acordo entre os parceiros sociais 
europeus no sentido de encetar negociações sobre 
estas matérias, assistimos à aprovação de duas 
novas diretivas baseadas no Pilar Europeu dos 

Direitos Sociais num processo mais rápido e fácil 
do que seria previsível56. 

A primeira foi a Diretiva 2019/1152 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de junho, relativa a 
condições de trabalho transparentes e previsíveis 
na União Europeia. 

Seguiu-se a Diretiva 2019/1158 do Parlamento 
Europeu e do Conselho, de 20 de junho, relativa à 
conciliação entre a vida profissional e a vida familiar 
dos progenitores e cuidadores, cuja aprovação 
foi ainda mais surpreendente se tivermos em 
conta o recente fracasso da tentativa de revisão 
da Diretiva 92/85/CEE, de 19 de outubro, relativa 
à implementação de medidas destinadas a 
promover a melhoria da segurança e da saúde das 
trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes no 
trabalho. 

Este último diploma e a respetiva transposição para 
o ordenamento jurídico português será o objeto da 
segunda parte deste estudo. 

A Diretiva 2019/1158 relativa à 
conciliação entre a vida profissional 
e a vida familiar dos progenitores e 
cuidadores: uma Diretiva abrangente e 
promotora da igualdade de género
1. A Diretiva 2019/1158 assenta nos princípios 2 
(Igualdade de género) e 9 (Equilíbrio entre vida 
profissional e pessoal) do Pilar Europeu dos 
Direitos Sociais, correspondendo, igualmente, ao 
desenvolvimento do Compromisso Estratégico da UE 
para a Igualdade de Género (2016-2019). 

Retomando a ideia supramencionada referente à 
convergência entre a CSE e o Pilar, cumpre salientar 
que um dos princípios do Pilar que encontrou 
inspiração na CSE foi precisamente o princípio 9, 
referente ao equilíbrio entre a vida profissional e a vida 
privada. Com efeito, se compararmos o art. 27.º da 
CSER57 com o art. 33.º, n.º 2, da CDFUE58, verificamos 
que o primeiro tem um âmbito subjetivo mais 
amplo: abarca genericamente os trabalhadores com 
responsabilidades familiares enquanto o segundo 
se limita à proteção da parentalidade59. O Pilar foi ao 
encontro da CSE, consagrando um princípio aplicável 
não só aos trabalhadores com filhos a cargo, mas 
também com outros familiares dependentes, e nessa 
medida introduz um regime inovatório em relação ao 

direito da UE preexistente60.

2. É certo que esta Diretiva se baseia nas regras 
estabelecidas na anterior Diretiva 2010/18/UE, que 
implementou o Acordo-Quadro revisto sobre a licença 
parental celebrado pelos parceiros sociais europeus 
(que, por sua vez, revogou a Diretiva 96/34/CE)61, mas 
vai muito além dos anteriores textos cujo objetivo se 
restringia, principalmente, à regulamentação de uma 
“licença parental” estrita. Assim, o novo diploma, por 
um lado, amplia o leque de beneficiários dos direitos 
nela consagrados a favor dos cuidadores. Por outro 
lado, assinala a ligação óbvia existente entre igualdade 
de género e conciliação. 

Na verdade, a Diretiva 96/34 já tinha dado início 
à autonomização do tema da conciliação entre 
a vida profissional e familiar em relação ao tema 
da proteção das mulheres grávidas, puérperas 
e lactantes. A abordagem também foi bastante 
diferente da adotada pela Diretiva 92/85/CEE relativa 
à licença de maternidade (a chamada abordagem 

da “exceção”62), “porque foi reconhecido o papel de 
ambos os progenitores na conciliação da vida familiar 
e profissional, principalmente pela construção da 
licença como um direito individual e,  em princípio, 
intransferível de cada progenitor”63. A subsequente 
Diretiva 2010/18 reforçou essa perspetiva, mas foi 
claramente insuficiente. Por um lado, não forneceu 
incentivos suficientes para que os homens assumissem 
uma parte igual das responsabilidades de cuidado e, 
por outro lado, não assumiu explicitamente que uma 
participação equilibrada de mulheres e homens na 
vida profissional e familiar é uma condição material 
para se alcançar a igualdade de género no trabalho (a 
abordagem “integrada”64). 

Portanto, a nova designação ampla da Diretiva 
2019/1158 (“conciliação entre vida profissional e 
familiar para pais e responsáveis”) deve ser elogiada, 
bem como a formalização explícita, no art. 1.º, do 
vínculo entre conciliação e igualdade entre homens 
e mulheres quanto às oportunidades no mercado de 
trabalho e ao tratamento no trabalho. 
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66  Cfr. Arts. 49.º, 50.º, 65.º e 252.º do Código do Trabalho, assim como a proteção 
social conferida pelos arts. 19.º, 21.º, 35.º e 37.º da Lei 91/2009 de 9 de abril, que 
consagra o regime jurídico de proteção social na parentalidade. 

67  O nosso enquadramento constitucional (art. 53.º CRP) impõe a proteção dos 
trabalhadores nestes domínios, obstando ao despedimento e a qualquer tratamento 
desfavorável baseado no exercício dos direitos previstos na Diretiva, regime 
decorrente do conceito exigente de justa causa para despedimento disciplinar 
(art. 351.º do Código do Trabalho), cujo ónus da prova recai sobre o empregador 
nos termos gerais, acompanhado de um procedimento disciplinar detalhado (arts. 
353.º e seguintes do Código do Trabalho), a par de um regime de sanções abusivas 
e presunção das mesmas (art. 331.º do Código do Trabalho) suscetível de tutelar 
estas situações. Na reforma de 2019, o art. 35.º-A do Código do Trabalho reforçou a 
proibição de discriminação pelo exercício dos direitos de maternidade e paternidade, 
proteção que deverá ser alargada a todos os cuidadores.

68  Como será oportunamente referido, o prazo de transposição do art. 8.º terminará 
somente em 2 de agosto de 2024. 

69  A versão em vigor descrita no texto decorre da alteração operada pela Lei 90/2019, 
de 4 de setembro, que aumentou a parte de gozo obrigatório da licença de 15 para 
20 dias úteis.  

70  JÚLIO GOMES e CATARINA DE OLIVEIRA CARVALHO, “Portugal”, in International 
Encyclopaedia of Laws: Labour Law and Industrial Relations, ed. Frank Hendrickx 
(Netherlands: Kluwer Law International, 2011), 25; MARIA DO ROSÁRIO PALMA 
RAMALHO, PETRA FOUBERT e SUSANNE BURR, The Implementation of the 
Parental Leave Directive 2010/18 in 33 European Countries (Bruxelas: Gender 
Equality Network of the EC  —  European Commission, 2015), 11.

65  Com este entendimento, MARIA AMPARO BALLESTER PASTOR, “La conciliación de 
responsabilidades: estado de la cuestión a la luz de la propuesta de Directiva de la 
Comisión Europea de 26 de abril de 2017”, Lan Harremanak: Revista de Relaciones 
Laborales 38 – II (2017): 73 ss.

3. No entanto, a nova Diretiva não vai tão longe a 
ponto de determinar que a discriminação com base 
na conciliação deve ser considerada discriminação 
em função do sexo ou do género, quando, de facto, 
se as responsabilidades de cuidado não forem 
igualmente partilhadas por ambos os progenitores, 
esta divisão desequilibrada potencia práticas 
discriminatórias, diretas e indiretas, no acesso ao 
emprego e no local de trabalho65. Apesar disso, a 
presente diretiva alarga o conceito de conciliação, 
reforça os direitos de conciliação existentes, 
introduz novos direitos e contribui fortemente 
para a construção de uma perspetiva integrada das 
questões da igualdade de género e do equilíbrio 
entre a vida profissional e a vida familiar.

O potencial impacto da Diretiva 
2019/1158 no ordenamento jurídico 
português 
1. Muitos dos aspetos regulados na Diretiva 2019/1158 
já encontram respaldo na legislação nacional, pelo que 
várias das novidades introduzidas por este diploma 
não carecem de implementação formal, uma vez 
que o enquadramento português já ultrapassa as 
disposições mínimas impostas pela legislação da UE.

É o que sucede com a licença de paternidade, as faltas 
ao trabalho por motivo de força maior66, a proteção 
contra o despedimento, práticas discriminatórias 
e formas de tratamento ou consequências 
desfavoráveis67. 

Outros direitos regulados pelo diploma europeu 
carecem de transposição total ou parcial para a ordem 
jurídica portuguesa, como veremos, conquanto, em 
alguns aspetos, a sua regulação nacional ultrapasse, 
também aqui, os limiares mínimos impostos pela 
Diretiva. O  prazo de transposição termina, para a 
maioria das suas disposições, em  2 de agosto de 
202268. 

Neste estudo, iremos centrar a análise nas licenças e 
nos regimes de trabalho flexíveis.  

2. Como foi referido, a licença de paternidade (art. 
4.º da Diretiva), designada, entre nós, como licença 
parental exclusiva do pai e regulada no art. 43.º do 
Código do Trabalho, está em conformidade com o 
disposto na Diretiva, consagrando, aliás, um nível de 
proteção superior ao exigido por esta.

A licença parental exclusiva do pai encontra-
se dividida numa parte cujo gozo é obrigatório, 
correspondente a 20 dias úteis, e noutra de gozo 
facultativo correspondente a 5 dias úteis69. A parte 
obrigatória deve ser gozada nas seis semanas 

seguintes ao nascimento da criança, ou seja, no 
período correspondente ao gozo da licença parental 
exclusiva da mãe (art. 41.º do Código do Trabalho), 
também ela obrigatória. Acresce que cinco dos 20 dias 
úteis consecutivos devem ser gozados imediatamente 
a seguir ao nascimento da criança. A parte facultativa 
deve ser gozada, de forma seguida ou interpolada, 
em simultâneo com o gozo da licença parental inicial 
por parte da mãe. Por sua vez, em caso nascimentos 
múltiplos, acrescem dois dias por cada gémeo além 
do primeiro.

Estamos, portanto, perante um regime mais favorável 
do que a licença de paternidade de 10 dias úteis 
prevista na Diretiva.  O caráter obrigatório de parte 
da licença deve ser encarado como uma medida de 
ação positiva destinada a promover o envolvimento 
do pai nas tarefas de cuidado no recém-nascido em 
prol de uma melhor repartição das responsabilidades 
familiares70. 

Também o âmbito de aplicação previsto pelo diploma 
europeu, ao incluir nos beneficiários da licença, “na 
medida em que seja reconhecido pela legislação 
nacional, um segundo progenitor equivalente”, é 
assegurado pelo art. 33.º-A do Código do Trabalho. 
De acordo com este preceito, introduzido pela Lei 
90/2019, de 4 de setembro, “[t]odas as referências 
feitas na presente subsecção à mãe e ao pai 
consideram-se efetuadas aos titulares do direito de 
parentalidade, salvo as que resultem da condição 
biológica daqueles”.

O direito à licença de paternidade não se encontra 
sujeito a períodos de trabalho ou a um requisito de 
antiguidade e é atribuído independentemente do 
estado civil ou da situação familiar do trabalhador, em 

conformidade com o disposto na Diretiva, desde que 
não se encontre impedido ou inibido totalmente do 
exercício do poder paternal (art. 35.º, n.º 2, do Código 
do Trabalho). 

No que respeita aos seus efeitos, esta licença é 
considerada trabalho efetivo, exceto no que respeita 
à retribuição (art. 65.º do Código do Trabalho), 
beneficiando o trabalhador, em alternativa, de uma 
prestação social (subsídio parental inicial exclusivo 
do pai) correspondente a 100 % da remuneração 
de referência do beneficiário (arts. 15.º e 31.º do DL 
91/2009). 

Esta equiparação a trabalho efetivo assegura que 
os direitos adquiridos ou em fase de aquisição pelos 
trabalhadores à data em que tem início a licença 
devem ser mantidos até ao termo da mesma, tal 
como é imposto pelo art. 10.º da Diretiva. Esclarece, 
ainda, o art. 65.º, n.º 3, do Código do Trabalho que a 
licença suspende o gozo das férias, devendo os dias 
remanescentes ser gozados após o seu termo (mesmo 
que tal se verifique no ano seguinte), não prejudica o 
tempo já decorrido de estágio ou ação ou curso de 
formação, devendo o trabalhador cumprir apenas o 
período em falta para o completar, e adia a prestação 
de prova para progressão na carreira profissional, a 
qual deve ter lugar após o termo da licença. Com o 
término da licença, o trabalhador tem direito a retomar 
a atividade contratada (art. 65.º, n.º 5, do Código do 
Trabalho). Apesar de não encontrarmos, entre nós, 
uma referência expressa ao direito a “beneficiar de 
quaisquer melhorias nas condições de trabalho a que 
teriam tido direito se não tivessem gozado a licença” 
(art. 10.º, n.º 2, da Diretiva), a referida equiparação a 
trabalho efetivo, realizada pelo art. 65.º do Código do 
Trabalho, impõe tal interpretação.
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78  Em 2018, o salário médio mensal em Portugal correspondia EUR 970,4, de acordo com os dados do GEP/MSESS, MTSSS (PORDATA). Cf.  https://www.pordata.pt/Portugal/
Salário+médio+mensal+dos+trabalhadores+por+conta+de+outrem+remuneração+base+e+ganho-857  

79  Menos evidente é a aplicabilidade à licença parental complementar do disposto no art. 65.º, n.º 3, do Código do Trabalho, segundo o qual a licença suspende o gozo das férias, devendo os 
dias remanescentes ser gozados após o seu termo, não prejudica o tempo já decorrido de estágio ou ação ou curso de formação, devendo o trabalhador cumprir apenas o período em falta 
para o completar, e adia a prestação de prova para progressão na carreira profissional, a qual deve ter lugar após o termo da licença. Com efeito, do confronto entre o proémio do n.º 3 e do 
n.º 4 parece resultar que só o último número é aplicável à licença parental complementar, referindo-se o n.º 3 apenas às modalidades de licença parental elencadas no art. 39.º. Contudo, no 
que respeita às férias suspensas pelo gozo de licença parental complementar, a CITE (Parecer 97/CITE/2016) entendeu, a nosso ver acertadamente, que a trabalhadora tem direito a marcar 
as mesmas imediatamente a seguir ao gozo da licença. Note-se, porém, que no caso em análise esta licença foi gozada de forma sequencial com a licença parental inicial. Resta saber se este 
entendimento se manterá nos casos em que tal não sucede. 

80  “O trabalhador tem direito a faltar ao trabalho até 15 dias por ano para prestar assistência inadiável e imprescindível, em caso de doença ou acidente, a cônjuge ou pessoa que viva em união 
de facto ou economia comum com o trabalhador, parente ou afim na linha recta ascendente ou no 2.º grau da linha colateral”. Adita o n.º 2 que “Ao período de ausência previsto no número 
anterior acrescem 15 dias por ano, no caso de prestação de assistência inadiável e imprescindível a pessoa com deficiência ou doença crónica, que seja cônjuge ou viva em união de facto com 
o trabalhador”. Por sua vez, o n.º 3 esclarece que “No caso de assistência a parente ou afim na linha recta ascendente, não é exigível a pertença ao mesmo agregado familiar”.

81  O cuidador informal principal não pode exercer atividade profissional remunerada ou outro tipo de atividade incompatível com a prestação de cuidados permanentes à pessoa cuidada (art. 5.º 
da Portaria n.º 2/2020).   

82  Como explicou a APAV (Estatuto do Cuidador Informal - Resumo e comentários à Lei n.º 100/2019 que aprova o estatuto do cuidador informal e portarias que o regulamentam, 19, disponível 
em https://apav.pt/apav_v3/images/pdf/Estatuto_Cuidador_Informal.pdf), “[e]sta  disposição  é  desnecessária, precisamente porque aqueles que são titulares dos direitos de parentalidade 
beneficiavam já do regime de parentalidade”. Teria sido mais benéfico alargar “este regime a outros cuidadores informais não principais que não são titulares de direitos de parentalidade, como 
por exemplo, cônjuges ou descendentes de pessoas idosas que carecem da prestação de cuidados. Para a APAV a falta de alteração das disposições do Código do Trabalho, que não foram 
levadas a cabo nem pelo Estatuto do Cuidador Informal nem pela Portaria 2/2020, impedem a efectivação dos direitos dos/as cuidadores/as. Tais alterações passando o Código a contemplar, 
por exemplo, licenças para apoiar ascendentes, são fundamentais para assegurar o verdadeiro equilíbrio entre a tarefa de cuidar e a vida profissional de quem cuida”.

83  Nos termos do n.º 1 deste preceito: “Os Estados-Membros devem tomar as medidas necessárias para garantir que os trabalhadores, com filhos até uma determinada idade, de pelo menos oito 
anos, e os cuidadores tenham o direito de solicitar regimes de trabalho flexíveis para poderem ocupar-se da prestação de cuidados. A duração dos regimes de trabalho flexíveis pode estar 
subordinada a uma limitação razoável.”

84 No que respeita aos respetivos beneficiários, aplica-se aqui ipsis verbis o referido a propósito da licença parental complementar (art. 64.º, al. e)).

85Ou, em alternativa, se o outro progenitor estiver impedido ou inibido totalmente do exercício do poder paternal. 

71  Como foi mencionado supra, esta licença foi regulamentada, inicialmente, pela 
Diretiva 96/34/CE, diploma substituído pela Diretiva 2010/18/UE recentemente 
revogada pela Diretiva em análise. 

72  Este é o entendimento da CITE (cf. http://cite.gov.pt/). Na jurisprudência, no mesmo 
sentido, vd. Ac. do Tribunal Central Administrativo do Norte, de 8 de abril de 2016, 
proc. 03156/15.4BEBRG. 

73  Este período foi alargado pelo Código do Trabalho de 2003 em relação à lei anterior 
(art. 17.º da Lei 4/84, de 5/04) que consagrava apenas 6 meses.

74  PALMA RAMALHO, FOUBERT e BURRI, op. cit., 10. 

75  No que respeita aos efeitos da licença para assistência a filho, o n.º 6 do art. 
65.º aplica-lhe os efeitos decorrentes da suspensão do contrato de trabalho, 
ou seja, suspendem-se os direitos, deveres e garantias que pressuponham 
a efetiva prestação de trabalho, onde naturalmente se inclui a retribuição, 

embora com salvaguarda dos benefícios complementares de assistência médica 
e medicamentosa. Diferentemente da licença parental complementar, não é 
considerada como prestação efetiva de trabalho para todos os efeitos (exceto 
quanto à retribuição), com consequências a nível do respetivo regime jurídico (v.g., 
férias). 

76  Note-se que a Diretiva 2010/18/EU estabelecia, na cláusula 2.ª, n.º 2, que a licença 
devia ser concedida, em princípio, numa base não transferível. Todavia, acabava por 
autorizar diferentes regulamentações ao nível nacional, desde que fosse assegurada 
a intransferibilidade de apenas um dos quatro meses de duração da licença. A 
Diretiva 2019/1158 aumentou o período intransferível para dois meses (art. 5.º, n.º 2), 
ficando aquém do objetivo avançado na proposta que pretendia alargar este regime 
à duração total de quatro meses.   

  
77  O qual corresponde, como mencionado supra, ao período mínimo não transferível, 

em vez dos quatro meses previstos na proposta.  

3. A licença parental complementar regulada no art. 
51.º do Código do Trabalho corresponde à licença 
parental prevista no art. 5.º da Diretiva 2019/115871. 

A licença parental complementar visa a prestação de 
assistência a filho ou adotado com idade não superior 
a seis anos, ou seja, pode ser utilizada até ao dia em 
que o menor perfaz seis anos72. O legislador português 
optou por fixar o limiar da idade do menor abaixo 
do limite máximo de 8 anos permitido pela Diretiva 
2010/18/UE (cláusula 2.ª)  —  limiar que se manteve na 
Diretiva 2019/1158 (art. 5.º) — , o que se afigura como 
uma opção de bondade discutível quando se pretende 
promover a proteção da parentalidade e a repartição 
de responsabilidades parentais.    

Beneficiam deste regime não só os progenitores 
(pai e mãe), mas também o(s) adotante(s), o tutor, 
a pessoa a quem foi deferida a confiança judicial ou 
administrativa do menor, bem como os respetivos 
cônjuges ou pessoas com quem vivem em união de 
facto, desde que residam com o menor (art. 64.º). O 
trabalhador não pode, obviamente, estar impedido 
ou inibido de exercer o poder paternal (art. 35.º, n.º 
2). A recente alteração realizada pela Lei 90/2019 
introduziu um novo art. 33.º-A, mencionado supra a 
propósito da licença por paternidade, o qual clarifica 
que as referências feitas, na subseção do Código 
do Trabalho relativa à parentalidade, à mãe e ao pai 
“consideram-se efetuadas aos titulares do direito de 
parentalidade, salvo quando resultem da condição 
biológica daqueles”, potenciando, acertadamente, 
a respetiva aplicação a casais do mesmo sexo. O 
legislador português correspondeu, assim, ao desafio 
lançado pela legislação da UE de “conceder o direito 
à licença parental a todos os trabalhadores que 
exerçam responsabilidades parentais de acordo com 
os sistemas jurídicos nacionais” (considerando 21 da 
Diretiva 2019/1158).

A licença parental pode assumir quatro configurações 
diversas: a) o gozo de três meses seguidos de licença 
(a designada licença parental alargada); b) ou, em 
alternativa, trabalho a tempo parcial durante 12 
meses73, com um período normal de trabalho igual a 
metade do tempo completo; c) ou a conjugação, de 

modo intercalado, das duas modalidades anteriores, 
desde que a soma total do período de ausência e de 
redução do tempo de trabalho seja igual aos períodos 
normais de trabalho de três meses; d) finalmente, por 
IRCT, pode ainda prever-se uma última alternativa em 
que a licença parental complementar se traduz em 
ausências interpoladas ao trabalho com a duração 
igual aos períodos normais de trabalho de três meses. 
Desta forma, o legislador nacional foi ao encontro do 
pretendido pelo legislador europeu que, na Diretiva 
2019/1158, procura promover formas flexíveis de gozo 
desta licença (art. 5.º). 

Todavia, o cumprimento da legislação da UE não é claro, 
uma vez que a modalidade de licença parental padrão 
(licença parental alargada) não atinge a duração de 
quatro meses, conforme estava já determinado na 
anterior Diretiva 2010/18. Alguma doutrina considera 
que não há incumprimento do diploma da UE, uma 
vez que existem na ordem jurídica portuguesa várias 
modalidades de licença parental ou de licença para 
assistência a filho (arts. 52.º e 53.º do Código do 
Trabalho) que podem ser gozadas sucessivamente 
e que, em conjunto, “excedem em muito a duração 
mínima da licença parental, conforme estabelecido na 
Diretiva”74. Essa visão é, em nossa opinião, discutível. 
Por um lado, a Diretiva (art. 5.º, n.º 6) refere-se apenas 
a “formas flexíveis” de gozar a licença parental como 
um direito reconhecido aos trabalhadores e não 
como uma obrigação a impor ao trabalhador. No caso 
português, se o trabalhador optar pela modalidade 
padrão de licença parental complementar, só poderá 
gozar três meses de licença. Por outro lado, é verdade 
que, ulteriormente, terão a possibilidade de gozar 
outra licença para assistência a filho, mas o seu 
regime não é tão favorável aos trabalhadores como o 
aplicável à licença parental complementar, desde logo 
porque não é equipada a trabalho efetivo com todas 
as consequências daí decorrentes75.

Havendo dois titulares deste direito, eles podem, em 
princípio, exercê-lo simultaneamente, ou, então, de 
forma alternada ou sucessiva. Contudo, se tiverem 
o mesmo empregador e pretenderem exercê-lo em 
simultâneo, aquele pode adiar a licença de um deles, 
desde que se verifiquem “exigências imperiosas 
ligadas ao funcionamento da empresa ou serviço” e 

seja fornecida, por escrito, a respetiva fundamentação 
(art. 51.º, n.º 3). Não é, todavia, admitida, a cumulação 
por um dos progenitores do direito do outro, 
assumindo assim o legislador nacional, em toda a sua 
plenitude, a configuração europeia desta licença como 
correspondendo a um direito pessoal e intransmissível 
do(a) trabalhador(a) (cf. n.º 2 do art. 51.º), com o 
intuito de promover a igualdade de oportunidades 
e tratamento entre homens e mulheres através de 
uma repartição mais equitativa das tarefas laborais e 
familiares76. Nestes termos, se um dos progenitores 
optar por não exercer este direito, o mesmo perde-
se, uma vez que não pode ser acumulado pelo outro. 

Quanto aos respetivos efeitos, a licença parental 
complementar não implica a perda de qualquer 
direito, sendo considerada como prestação efetiva 
de trabalho para todos os efeitos, exceto quanto à 
retribuição (art. 65.º, al. f)). A perda de retribuição 
poderá ser parcialmente compensada através 
de um subsídio suportado pela segurança social 
correspondente a 25% da remuneração de referência, 
ao qual, porém, o(a) trabalhador(a) terá apenas direito 
no caso de optar pela modalidade de licença parental 
alargada e desde que a goze imediatamente após o 
período de licença parental inicial (ou de adoção) 
ou do período de licença parental alargada do outro 
progenitor (arts. 16.º e 33.º do DL 91/2009). 

Será neste domínio que se fará sentir o maior impacto 
prático da transposição da Diretiva 2019/1158, uma 
vez que a aplicação do n.º 3 do respetivo art. 8.º 
obrigará o legislador português a alargar o subsídio 
a todas as licenças parentais complementares, 
independentemente do momento em que os 
progenitores delas decidam usufruir. Apesar disso, o 
recuo verificado em relação à proposta da Diretiva  
—  que previa o pagamento de quatro meses (agora 
reduzido para dois meses77) com um montante 
equivalente, no mínimo, ao valor devido em caso 
de doença   —  irá reduzir consideravelmente o seu 
impacto na legislação nacional. É verdade que, de 
acordo com a Diretiva 2019/1158, o nível de subsídio 
previsto para o período mínimo não transferível de 
licença parental deve ser fixado “de forma a facilitar o 
gozo da licença parental por ambos os progenitores” 
(art. 8.º, n.º 3), tendo em conta que “o gozo da licença 

parental conduz frequentemente a uma perda de 
rendimento familiar e que a pessoa da família com 
maiores rendimentos só pode gozar a licença parental 
se for suficientemente bem remunerada, tendo em 
vista a manutenção de um nível de vida decente” 
(considerando 31). No entanto, a questão que 
permanece é se 25% do salário médio do trabalhador 
preenche esses critérios78... De qualquer forma, a 
norma da Diretiva que consagra este direito beneficia 
de um prazo de transposição alargado em relação 
às restantes disposições do diploma, podendo ser 
transposta até 2 de agosto de 2024.  

A equiparação a trabalho efetivo prevista no art. 
65.º, n.º 1, al. f), do Código do Trabalho assegura 
que os direitos adquiridos ou em fase de aquisição 
pelos trabalhadores à data em que tem início a 
licença devem ser mantidos até ao termo da mesma, 
tal como é imposto pelo art. 10.º da Diretiva,  à 
semelhança do que foi referido supra a propósito da 
licença de paternidade79. Com o término da licença, 
o trabalhador tem direito a retomar a atividade 
contratada (art. 65.º, n.º 5, do Código do Trabalho), 
valendo neste contexto as considerações tecidas 
supra sobre o reconhecimento de “quaisquer 
melhorias nas condições de trabalho a que teriam tido 
direito se não tivessem gozado a licença” (art. 10.º, n.º 
2, da Diretiva); ou seja, a referida equipação a trabalho 
efetivo, realizada pelo art. 65.º do Código do Trabalho, 
impõe tal interpretação. 

4. O envelhecimento da população europeia, o 
consequente aumento de problemas de saúde 
relacionados com a idade e o previsível incremento 

das necessidades de cuidado justificaram a inclusão 
na Diretiva de uma nova licença de cuidador (art. 6.º), 
conquanto a mesma seja modesta, como veremos. 

Este preceito da Diretiva deverá ter um impacto visível 
e positivo no ordenamento jurídico português, dado 
que este apenas prevê o direito a faltas justificadas para 
assistência “inadiável e imprescindível” a membros do 
agregado familiar (art. 252.º do Código do Trabalho)80. 
Na realidade, Portugal aprovou recentemente 
um novo regime aplicável ao cuidador informal 
(Estatuto do cuidador informal), mas as implicações 
laborais dessa função para o “cuidador informal não 
principal”81 foram deixadas para regulamentação 
ulterior (art. 14.º da Lei 100/2019, de 6 de setembro). 
Entretanto — enquanto se procede à identificação 
das medidas legislativas necessárias para reforçar 
a proteção laboral dos cuidadores informais não 
principais e à correspondente aprovação de legislação 
específica — o art. 13.º da Portaria 2/2020, de 10 de 
janeiro, considerou temporariamente aplicável “o 
regime da parentalidade previsto no Código do 
Trabalho aos titulares dos direitos de parentalidade 
a quem seja reconhecido o estatuto de cuidador 
informal não principal”.  Não obstante, esta referência 
geral é bastante ambígua e não parece adicionar 
proteção suplementar82. 

5. De acordo com o art. 3.º, al. f), da Diretiva 2019/1158, 
por “regimes de trabalho flexível” entende-se “a 
faculdade de os trabalhadores adaptarem os seus 
ritmos de trabalho, nomeadamente pela utilização de 
regimes de teletrabalho, horários de trabalho flexíveis 
ou uma redução das horas de trabalho”.

Em Portugal, os trabalhadores têm o direito legal 
de ajustar os seus padrões de tempo de trabalho, 
mediante pedido, para efeitos de conciliação, 
recorrendo a todos os regimes de trabalho flexível 
mencionados na Diretiva, embora nem todos 
cumpram o disposto no art. 9º do diploma europeu83,  
pelos motivos que serão oportunamente referidos. 
Vejamos. 

Em primeiro lugar, um trabalhador com um filho 
menor de 12 anos (ou independentemente da idade se 
for deficiente ou com doença crónica) tem o direito 
de trabalhar a tempo parcial (art. 55.º do Código do 
Trabalho)84. Esta modificação do período normal 
de trabalho é temporária. Pode durar até dois anos 
ou ser prorrogada até três anos no caso de terceiro 
filho ou mais, ou mesmo até quatro anos no caso de 
filho com deficiência ou doença crónica. O trabalho 
a tempo parcial é subsidiário da licença parental, visto 
que uma das modalidades desta, conforme referido 
anteriormente, é o trabalho a tempo parcial até 12 
meses e o seu regime é mais favorável ao trabalhador. 
Além disso, o pedido só é admissível se ambos os 
progenitores exercerem uma atividade profissional85. 
No caso de ambos os pais serem trabalhadores e, 
consequentemente, igualmente habilitados a trabalhar 
a tempo parcial, podem decidir que apenas um deles 
irá beneficiar deste regime ou que que ambos irão 
trabalhar a tempo parcial de forma sequencial, mas 
nunca simultaneamente. Durante o período de 
trabalho a tempo parcial, o trabalhador não pode 
exercer atividade profissional incompatível com a sua 
finalidade. O trabalhador tem o direito de retomar 
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86  No que respeita aos respetivos beneficiários, aplica-se também aqui ipsis verbis o 
referido a propósito da licença parental complementar (art. 64.º, al. f)).

87  Compare-se o número de pareceres solicitados à CITE num e noutro caso em http://
cite.gov.pt/pt/acite/pareceres.html

88  No Código do Trabalho de 2003, o limite temporal previsto para o trabalho a 
tempo parcial era igualmente aplicável ao horário flexível (art. 80.º, n.º 1, a), da Lei 
35/2004, de 29 de julho, que regulamentou o primeiro diploma). BERNARDO LOBO 
XAVIER e ANTÓNIO NUNES DE CARVALHO, “Organização flexível do tempo de 
trabalho (competências da CITE)”, RDES 1-4 (2014): 69 ss, defendem que o limite 
temporal máximo também se aplica, hoje, ao horário flexível, invocando um lapso 
na transposição do regime da Lei 35/2004 para o Código do Trabalho de 2009. 
Porém, como refere, acertadamente, SARA LEITÃO, “Horário flexível de trabalhador 
com responsabilidades familiares”, in Estudos do Instituto de Direito do Trabalho, 
vol. VIII, coord. Pedro Romano Martinez e Luís Gonçalves da Silva (Coimbra: 
Almedina, 2020), 127-128, nota 28, “não parece que a alteração introduzida em 
2009 permita sustentar a aplicação do limite do art. 55.º, n.º 4 (reservado agora ao 
trabalho a tempo parcial) ao regime da flexibilidade de horário”. 

89  Nos termos do art. 57.º do Código do Trabalho, o empregador dispõe de 20 dias 
contados a partir da receção do pedido para comunicar ao trabalhador, por 
escrito, a sua decisão. O não cumprimento do prazo implica a aceitação do pedido. 
Se o pretender recusar, o empregador tem de indicar o fundamento da intenção 
de recusa, podendo o trabalhador apresentar, por escrito, uma apreciação no 
prazo de cinco dias a partir da receção. Outros casos em que se considera que 
o empregador aceitou o pedido estão descritos no n.º 8 do supramencionado 
preceito.

90  V.g., a impossibilidade de encontrar um substituto durante o aviso prévio, o carácter 
sazonal do trabalho, uma percentagem significativa de trabalhadores pediu licença 
parental ou regime flexível de trabalho ao mesmo tempo, etc.

91  Nos termos do art. 57.º do Código do Trabalho, o “trabalhador que pretenda 
trabalhar a tempo parcial ou em regime de horário de trabalho flexível deve 
solicitá-lo ao empregador, por escrito, com a antecedência de 30 dias”, juntando os 

elementos essenciais para determinação do regime pretendido e verificação dos 
respetivos requisitos constitutivos. 

92  Note-se, contudo, que, no caso de teletrabalho interno (ou seja, de alteração da 
modalidade contratual de um trabalhador já vinculado em regime de trabalho 
standard), a modificação contratual não parece poder operar a título definitivo, 
uma vez que o art. 167.º, n.º 1, estabelece como limite máximo o período inicial de 
três anos ou o prazo (superior ou inferior) estabelecido em IRCT, permitindo que o 
teletrabalhador retome a prestação de trabalho standard, caso alguma das partes 
assim o deseje, no termo do prazo.

93  Não é pacífico se o menor tem de ter menos de três anos ou menos de quatro anos. 
O primeiro entendimento é partilhado por MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, 
“Tempo de trabalho e conciliação entre a vida profissional e a vida pessoal – 
Algumas notas”, in Tempo de trabalho e tempos de não trabalho: o regime nacional 
de tempo de trabalho à luz do Direito europeu e internacional, coord. M. Rosário 
Palma Ramalho e Teresa Coelho Moreira (Lisboa: AAFDL, 2018), 116. A segunda 
posição é defendida por MARIA EUNICE LOPES DE ALMEIDA, “O teletrabalho e o 
direito a teletrabalhar”, Questões Laborais 56 (2020): 114. Em lugares paralelos (v.g, 
licença parental complementar), como foi referido supra, a CITE e a jurisprudência 
têm defendido o primeiro entendimento.

  
94  A outra situação prevista reporta-se à proteção das vítimas de violência doméstica 

(art. 166.º, n.º 2). 

95  JOÃO LEAL AMADO, Contrato de trabalho. Noções básicas, 3.ª ed. (Coimbra: 
Almedina, 2019), 132. No mesmo sentido, MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, 
Tratado de direito do trabalho – Parte IV – Contratos e regimes especiais (Coimbra: 
Almedina, 2019), 171-172, refere-se ao fator geográfico e ao fator funcional, 
correspondendo este último ao “recurso intensivo” a “tecnologias de informação e 
comunicação entre o teletrabalhador e o credor da prestação”.  

96  Como explica MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de direito do 
trabalho – Parte IV…, cit., 174, “exige-se sempre que a realização da actividade, em si 
mesma, dependa de meios informáticos ou telemáticos”.

97  MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de direito do trabalho – Parte IV…, 
cit., 186. 

98  MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de direito do trabalho – Parte IV…, 
cit., 185. 

99  MARIA DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, Tratado de direito do trabalho – Parte 
IV…, cit., 185-186, e da mesma Autora, “Tempo de trabalho e conciliação entre a vida 
profissional e a vida pessoal”, cit., 116. No mesmo sentido, MARIA EUNICE LOPES DE 
ALMEIDA, op. cit., 114-115.

100  Sobre a questão, MARIA EUNICE LOPES DE ALMEIDA, op. cit., 117-120, defendendo 
que a Diretiva não obriga os Estados-membros a atribuir aos trabalhadores um 
direito potestativo. 

o trabalho a tempo completo no final do período 
acordado. 
Em segundo lugar, e em alternativa, os trabalhadores 
têm direito a um horário flexível nas mesmas 
condições que lhes permitem solicitar o trabalho a 
tempo parcial (art. 56.º do Código do Trabalho)86. 
Este regime de trabalho flexível é, no entanto, mais 
solicitado na prática do que o trabalho a tempo 
parcial, uma vez que os baixos salários portugueses 
não permitem que a maioria das famílias sobreviva 
com a retribuição correspondente ao tempo  parcial87. 
As principais diferenças de regime dizem respeito à 
eliminação de alguns dos requisitos exigidos para a 
passagem a tempo parcial: não há limite máximo para 
a duração do regime de horário flexível para além do 
limite etário da criança88; o outro progenitor pode 
ter ou não uma atividade profissional; e ambos os 
progenitores podem beneficiar simultaneamente do 
regime de horário flexível.

Em ambos os casos, não é necessário nenhum 
período de trabalho ou antiguidade mínima. Sem 
prejuízo deste regime mais vantajoso do que o que 
é imposto pela Diretiva — uma vez que esta autoriza 
os Estados-Membros a condicionarem a respetiva 
constituição do “direito de pedir regimes de trabalho 
flexíveis" à  "existência de períodos de trabalho ou 
de períodos de antiguidade não superiores a seis 
meses” — , a elevada proteção conferida a estes dois 
institutos no ordenamento jurídico nacional decorre 
do facto de a  recusa do empregador89 só ser lícita 
se tiver por fundamento razões imperiosas ligadas 

ao funcionamento da empresa ou à impossibilidade 
de substituição do trabalhador (se este for 
indispensável)90  e a CITE der um parecer prévio 
favorável91.  Na hipótese de o parecer da CITE ser 
desfavorável, a recusa do empregador só pode operar 
através de decisão judicial que reconheça a existência 
de motivo justificativo, em paralelo com o que sucede 
em matéria de proteção de trabalhadora grávida, 
puérpera ou lactante ou de trabalhador em gozo de 
licença parental em caso de despedimento (vd. art. 
63.º do Código do Trabalho). Também neste ponto se 
define um regime que ultrapassa significativamente 
a proteção mínima prevista no n.º 2 do art. 9.º da 
Diretiva. 

A idade do menor (12 anos) vai além do limite etário 
mínimo de oito anos previsto na Diretiva. 

Porém, estas previsões do Código do Trabalho terão 
de abranger igualmente os cuidadores para uma 
adequada transposição do diploma da UE. O âmbito 
subjetivo do art. 9.º da Diretiva 2019/1058 não é 
respeitado, uma vez que as disposições de trabalho 
flexível reguladas no Código do Trabalho não se 
aplicam a todos os “cuidadores”, descritos no art. 3.º, 
n.º 1, al. d), da Diretiva como os trabalhadores que 
prestam “cuidados pessoais ou apoio a um familiar ou 
a uma pessoa que vive no mesmo agregado familiar 
que o trabalhador e que necessita de cuidados ou de 
assistência significativos por uma razão médica grave”.  

 Por último, é também importante referir a possibilidade 

de teletrabalho reconhecida pelo art. 166.º, n.º 3, do 
Código do Trabalho. Com efeito, em regra, a passagem 
para esta modalidade contratual carece do acordo 
das partes, podendo tal mudança operar por período 
determinado ou a título definitivo92. Esse acordo está 
sujeito a forma escrita (art. 166.º, n.ºs 1 e 5). 

Contudo, o Código do Trabalho prevê situações 
em que a mudança para o regime de teletrabalho 
corresponde a um direito potestativo do trabalhador. 
Em particular, com relevância para o objeto deste 
estudo, quando o trabalhador tenha filho com idade 
até aos três anos93 (art. 166.º, n.ºs 3 e 4)94. Este direito  
—  criado pela Lei 120/2015, de 1 de setembro, que 
procedeu à nona alteração ao Código do Trabalho  
—  acaba, todavia, por ver o seu potencial limitado 
em consequência dos requisitos restritivos que o 
condicionam. Vejamos. 

 Desde logo, em face do elemento sistemático, 
tal mudança parece ser exclusiva das situações 
subsumíveis ao conceito circunscrito de teletrabalho 
à luz do disposto no art. 165.º Ou seja, é necessária 
a verificação dos dois elementos cuja combinação 
caracteriza o tipo contratual “teletrabalho”: nas 
palavras de LEAL AMADO, “o elemento geográfico 
ou topográfico (trabalho realizado à distância) e o 
elemento tecnológico ou instrumental (recurso a 
tecnologias de informação e comunicação)”95. A 
falta da componente nuclear tecnológica impede a 
subsunção a este tipo contratual96. Não se justificaria, 
todavia, a aplicação de idêntico regime a outras 

formas de trabalho à distância?  Neste sentido, parece-
nos assertiva a avaliação de MARIA DO ROSÁRIO 
PALMA RAMALHO quando questiona a adequação 
deste instrumento ao objetivo da conciliação entre 
a vida profissional e as responsabilidades parentais, 
considerando preferível “tratar o problema como 
uma questão de local de trabalho, concebendo-se, 
porventura, um direito do trabalhador a requerer 
temporariamente a mudança de local de trabalho 
para o seu domicílio, desde que tal mudança não 
fosse impeditiva do exercício dos poderes laborais 
pelo empregador”97. 

Acresce ser necessário, como é compreensível, 
que o teletrabalho seja compatível com a atividade 
desempenhada. Tal exige que a prestação laboral 
convencionada possa ser aproveitada integralmente 
pelo empregador quando realizada neste regime. 
Todavia, a “avaliação de compatibilidade técnica” entre 
a atividade laboral em causa e o recurso intensivo a 
tecnologias da informação e comunicação “não pode 
deixar de ser feita pelo empregador”98, que dispõe 
aqui de alguma margem de discricionariedade.  

Adicionalmente, dispõe o art. 166.º, n.º 3, que o 
exercício deste direito depende da circunstância 
de a entidade patronal dispor “de recursos e meios 
para o efeito”, requisito que, como assinala MARIA 
DO ROSÁRIO PALMA RAMALHO, apresenta um 
“conteúdo tão aberto e vago que pode, na prática, 
inviabilizar (...) o exercício do direito, até porque 
estas condições de «meios» e de «recursos» são 
dificilmente sindicáveis”99. 

Este regime legal terá, assim, de sofrer alterações 
com o objetivo de assegurar a transposição da 
Diretiva 2019/1158, pois o teletrabalho integra-se no 
conceito de “regimes de trabalho flexíveis” (art. 2.º, al. 
f)), cuja regulação exige que os(as) trabalhadores(as), 
“com filhos até uma determinada idade, de pelo 
menos oito anos, e os cuidadores” (cuja definição 
foi enunciada supra) tenham o direito de o solicitar, 
para poderem ocupar-se da prestação de cuidados 
(art. 9.º)100. Veremos, igualmente, como é que o TJ vai 
interpretar o conceito de teletrabalho para avaliarmos 
da necessidade de ampliar o conceito que subjaz ao 
art. 166.º, n.º 3, do Código do Trabalho. Com efeito, a 
Diretiva parece ter um âmbito subjetivo mais amplo, 
aplicando-se a todo o trabalho remoto.
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Conclusões Bibliografia  
O papel da UE na defesa dos direitos sociais em tempo 
de crise mostrou-se dececionante, incluindo a própria 
atuação do TJ. Esse papel foi assumido, no âmbito do 
Conselho da Europa, pela CSE e pelo Comité Europeu 
dos Direitos Sociais.

Este contexto foi alterado em 2017 com a aprovação 
do Pilar Europeu de Direitos Sociais que procurou 
aproximar a proteção social conferida pela UE com 
aquela que é atribuída pelo Conselho da Europa, 
promovendo uma base comum de valores e princípios 
partilhados a nível nacional, europeu e internacional 
com referência à própria CSE. 

Apesar do ceticismo com que o Pilar foi encarado, 
perfeitamente justificado pela falta de eficácia 
vinculativa e pelo contexto envolvente, acabou por 
conduzir – na ausência de vontade dos parceiros 
sociais europeus para encetarem negociações sobre a 
matéria –, com surpreendente brevidade, à aprovação 
de duas Diretivas com impacto laboral, a par da 
criação da Autoridade Europeia do Trabalho. 

Um desses diplomas foi a Diretiva 2019/1158 do 
Parlamento Europeu e do Conselho, de 20 de junho, 
relativa à conciliação entre a vida profissional e a 
vida familiar dos progenitores e cuidadores, objeto 
de análise no presente estudo. Esta Diretiva vai 
muito além das congéneres que a antecederam e, 
apesar dos recuos verificados em relação à proposta 
original, consagra um regime abrangente, ao incluir os 
cuidadores a par dos progenitores e afins, e promove 
a igualdade de género ao assumir a ligação óbvia 
existente entre esta e a conciliação. 

No que respeita ao impacto desta Diretiva no 
ordenamento jurídico português, verificou-se que 
muitos dos aspetos aqui regulados já encontram 
respaldo na legislação nacional, pelo que muitas 
das novidades introduzidas pela Diretiva 2019/1158 
não carecem de implementação formal, uma vez 
que o enquadramento português já ultrapassa as 
disposições mínimas da legislação da UE (v.g., licença 
de paternidade, proteção contra o despedimento). 
No entanto, há três temas principais que deverão 
conduzir à alteração da legislação portuguesa e que 
irão certamente melhorar a conciliação entre trabalho 
e família. 

Em primeiro lugar, o n.º 3 do art. 8.º da Diretiva obriga 
o legislador português a alargar o subsídio pago 
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Em segundo lugar, a Diretiva cria uma nova e modesta 
licença de cuidadores que terá de ser regulada. 

Em terceiro lugar, o conceito de “regimes de trabalho 
flexíveis” previsto na Diretiva engloba não apenas 
horários de trabalho flexíveis ou o trabalho a tempo 
parcial, mas também o teletrabalho, situação que 
não está contemplada na lei nacional para todos os 
cuidadores, nem para os progenitores com filhos 
com idade até, pelo menos, oito anos, nos termos 
exigidos pelo art. 9.º. De igual forma, as modalidades 
de trabalho a tempo parcial e horário flexível terão de 
ser alargadas a todos os cuidadores. 
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