
Orientação Técnica n.º 02/DGAP/2005 

Licença por maternidade. Funcionários e agentes da 
Administração Pública.

O nº.1 do artigo 35º do Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº.99/2003, de 27 de Agosto, 
veio reconhecer, na continuidade dos diplomas que já anteriormente o haviam feito, o direito 
constitucional à protecção na maternidade e paternidade atribuindo uma licença de 120 dias 
consecutivos, a qual, de acordo com a possibilidade facultada pelo nº.1 do artigo 68º da Lei 
nº.35/2004, de 29 de Julho, que regulamentou aquele Código, pode ser alargada para 150 
dias mediante opção do trabalhador.  

Por sua vez, no âmbito da Administração Pública, o artigo 2º do Decreto-Lei nº.77/2005, de 
13 de Abril, veio fixar normas que definem efeitos da referida licença.  

Com o objectivo de clarificar o sentido e alcance daquele preceito legal e uniformizar a sua 
aplicação, entende-se, em conformidade com o determinado no referido artigo 2º do 
Decreto-Lei nº.77/2005, emitir as seguintes orientações:  

1. Quando os trabalhadores da Administração Pública não efectuarem a opção prevista no 
nº.1 do artigo 68º da Lei nº.35/2004, têm direito a uma licença por maternidade de 120 dias 
consecutivos, tal como consta nos precisos termos do artigo 35º do Código do Trabalho e 
com efeitos constantes da Lei nº.35/2004 e do nº.1 do artigo 2º do Decreto-Lei nº.77/2005, 
de 13 de Abril, mantendo designadamente os direitos à remuneração por inteiro, à 
antiguidade e ao abono de subsídio de refeição.  

2. Quando os trabalhadores efectuarem a opção possibilitada pelo nº.1 do artigo 68º da Lei 
nº.35/2004, de 29 de Julho, têm direito a uma licença por maternidade de 150 dias 
consecutivos auferindo, durante esse tempo, 80% da remuneração por inteiro que lhes seria 
devida tal como se estivessem em prestação efectiva de trabalho e mantêm os demais 
direitos inerentes a essa situação.  

Direcção-Geral da Administração Pública, 10 de Maio de 2005 
A directora-geral, M.ª Ermelinda Carrachás 

 


