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INTRODUÇÃO 

Em cumprimento do n.º 2, alínea b), do Artigo 29° dos Estatutos da VIDA PLENA - 
ASSOCIAÇÃO DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEIRIA1 foi elaborado e aprovado 
em Assembleia Geral o presente Relatório de Atividades. 

O Relatório de Atividades inclui as atividades promovidas pela vida Associativa, as 
quais foram suportadas pelo Relatório de contas anexo. 

 

 

ENVOLVIMENTO E ALARGAMENTO DO QUADRO SOCIAL  

 

Alargamento e Envolvimento do Quadro Social  

A vitalidade de qualquer associação é também medida pela expressão e empenho do 
seu quadro social. Assim, e dando cumprimento aos objetivos definidos no Plano de 
Ação e Orçamento para 2018, foi alargado o quadro social da VIDA PLENA, 
atualmente constituído por 268 sócios, dos quais 136 se mantem no quadro de sócios. 

 

DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Melhorias na gestão dos equipamentos 

Em 2018, manteve-se, o propósito de dar continuidade ao trabalho de melhorar a 
gestão da Associação numa visão de eficiência, eficácia e qualidade, foram seguidos, 
o manual de qualidade, o manual de segurança no trabalho e o manual de segurança 
alimentar estando os mesmos manuais em implementação e verificação. Bem como 
foram seguidas as Orientações Curriculares para a Educação Pré-Escolar. 

Foi desenvolvido o código de conduta da prevenção e combate à prática de assédio 
no trabalho (anexo 1), regulamento interno colaboradores (anexo 2), informação sobre 
direitos e obrigações do sinistrado e dos responsáveis (anexo3), direito e deveres do 
trabalhador em matéria de igualdade e não discriminação direito de parentalidade 
(anexo 4). 

Com o apoio da União das Freguesias de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes foi possível 
colocar novo piso, na sala da pré, bem como solucionar a infiltração que causou o 
estrago do chão. 

  

                                                 
1 Associação reconhecida como IPSS Social com registo definitivo no Livro n.º 10 das Associações de 
Solidariedade Social em 03/12/2003 com efeitos a 19/05/2003, a Fls 2 verso com o n.º 93/03.  
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Antes 

    

 

Depois 

     

Formação dos colaboradores 

Este ano foi possível proporcionar formação, aos colaboradores, recorrendo a 
formação exterior, nas áreas de primeiros socorros pediátricos, legislação laboral, 
regulamento geral de proteção de dados, exigências, requisitos e normativos/legais e 
soluções nas organizações sociais, educar pela positiva, o que perfez um total de 392 
horas de formação. 

 

Intervenção na comunidade 

A VIDA PLENA manteve em funcionamento o atendimento psicossocial às famílias 
das crianças que frequentam a Associação ou sinalizadas para o efeito, dando 
cumprimento à operacionalização dos objetivos da Associação previstos nas alíneas c) 
e d) do Artigo 3.º dos Estatutos.  
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Neste acompanhamento, verificaram-se sobretudo situações relativas ao bem-estar e 
desenvolvimento global da criança, bem como o levantamento de necessidades com 
posterior encaminhamento para serviços competentes ou para acompanhamento por 
parte da Associação. 

A intervenção da Associação tem em consideração a realidade de cada família e em 
particular de cada criança, de modo a melhorar a resposta educativa proporcionada às 
crianças, de acordo com os recursos materiais e humanos disponíveis. 

A VIDA PLENA preocupa-se tanto com a intervenção, como com a prevenção de 
situações de risco, sendo seu objetivo fomentar a relação harmoniosa adulto/criança 
de forma ultrapassar ou a prevenir situações de maus-tratos e negligência se for o 
caso. Para garantir os direitos das crianças, o seu bem-estar e desenvolvimento global 
é política desta Associação a prevenção de todo o tipo de violência contra as crianças.  

A Associação centra a sua atividade na prevenção porque defende os direitos 
fundamentais da criança e porque se trata de uma responsabilidade e dever, da 
sociedade no geral e desta associação em particular. O objetivo desta política é 
promover e contribuir para a saúde comunitária, familiar e individual, bem como para 
uma sociedade mais justa e inclusa para os mais vulneráveis. 

Esta política é denunciada nos critérios de seleção desta Associação: 

 Criança em situação de risco; 

 Ausência ou indisponibilidade dos pais em assegurar aos filhos os cuidados 
necessários; 

 Crianças de famílias monoparentais; 

 Famílias numerosas; 

 Crianças com irmãos a frequentar já o estabelecimento; 

 Crianças cujos pais trabalham na área geográfica do estabelecimento. 

 Na apreciação das regras já referidas deverão ser prioritariamente 
considerados os agregados de mais fracos recursos económicos.  

 

As exigências laborais colocadas aos progenitores, por vezes com elevada carga 
horária acompanhada de baixos rendimentos, obrigam as crianças a permanecerem 
um elevado número de horas na Associação, muitas vezes superior a nove, a dez 
horas por dia. Situação agravada nos períodos de doença da criança em que terá de 
imperar o seu superior interesse, que passa por permanecer no aconchego do lar e da 
sua família. A impossibilidade de comparecer ao trabalho provoca algum desgaste nas 
famílias e um desequilíbrio financeiro, o que justifica o acompanhamento efetuado 
diariamente. 

O acompanhamento realizado pela Associação passa pela disponibilização pontual de 
bens alimentares (em articulação com o Banco Alimentar e Cruz Vermelha), 
distribuição de roupas e outros bens necessários ao bem-estar da criança (cadeiras 
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auto, caminhas…), informação de estratégias educativas, gestão de comportamentos 
da criança e promoção de um desenvolvimento integral harmonioso. 

Participação na recolha de alimentos da Cruz Vermelha Portuguesa 

 

 

Parceria com a Alcance 

As crianças, que frequentam a VIDA PLENA, passaram a usufruir de um complemento 
à avaliação realizada, a Alcance proporciona uma avaliação e intervenção nas várias 
valências terapêuticas com a envolvência de todo o contexto escolar, bem como de 
ações de prevenção no âmbito de rastreios interdisciplinares do desenvolvimento. 

 

 

 

A avaliação do trabalho de parceria, com as entidades anteriormente referidas, 
realizado pela VIDA PLENA revela o seu forte compromisso com o bem-estar da 
comunidade onde se insere, e que é, aliás, um dos princípios orientadores desta 
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Associação. Nestes propósitos enquadra-se o assumir de forma corresponsável e 
consciente este tipo de trabalho que é, afinal, uma das razões da sua existência.  

A VIDA PLENA não se constituiu apenas para gerir equipamentos (priorizados para 
famílias com menores recursos financeiros e as diversas problemáticas que lhe 
possam estar associadas), mas ambiciona fazer todos os anos a diferença no trabalho 
social que realiza com as famílias e parcerias, o que aconteceu, uma vez mais, em 
2018. 

 

Atividades da Associação para recolha de fundos 

De acordo com o previsto no Plano de Ação e Orçamento para 2018, as quotizações e 
as transferências da Segurança Social foram, insuficientes para cobrir a totalidade das 
despesas inerentes ao funcionamento da instituição e na prossecução do objetivo 
primordial da VIDA PLENA, de proporcionar um trabalho de qualidade às crianças que 
acompanha. 

A Associação sensibilizou as Entidades Públicas para a problemática da infância e 
apoio às famílias, e desta forma continuou a contar com o apoio do Município de Leiria 
para pagamento da totalidade do valor da renda das instalações da instituição, e com 
o contributo da União de Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes na melhoria 
das instalações, na sua manutenção e conservação assim como na reparação de 
pequenas avarias, sempre que solicitou. Contou também com o precioso contributo 
Rotary Club de Leiria. 

O almoço do Dia da Criança, Comemoração do 13º aniversário da VIDA PLENA, 
contou com presença de cerca de 250 pessoas, nas instalações desportivas (campo 
de futebol) da União das Freguesias Leiria, Pousos, Barreira e Cortes. Tratou-se de 
um dia que juntou crianças, familiares, sócios e amigos da associação e muitas 
atividades dirigidas às crianças dinamizadas pelos pais e colaboradores 

   

   

 



    
RELATÓRIO DE ATIVIDADES DE 2018 

 
Assembleia Geral de 26 de março 2019 

 

Página 6 de 41 

 

   

   

 

 

Angariação de fundos 

Os donativos e o mecenato social foram outra importante fonte de recolha de fundos 
para a Associação em 2018, sendo de realçar, uma vez mais, o valor recebido da 
autoridade tributária referente à consignação do IRS, o dia da criança já referido, 
venda de amêndoas, workshop de lanches saudáveis, venda de rifas, Associação 
Mais K Bola que organizou um concerto no Teatro José Lúcia da Silva e a bilheteira 
reverteu a favor da VIDA PLENA, apoio do Rotary Club de Leiria no passeio da sala da 
pré às grutas da moeda. 
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Atividades com as crianças e famílias 

Tendo em vista a sua inserção na comunidade envolvente e a participação ativa de 
todos os intervenientes no processo educativo, foram dinamizadas na VIDA PLENA 
atividades diversas, assentes nos Projetos Pedagógicos de sala por forma a assegurar 
um plano mais adequado à sala/idades interesses das crianças: 

 

Sala (0-1 ano) 2018 -2019 – “Despoletar as cem linguagens das crianças” 

A fala é parte da linguagem e a linguagem uma parte da comunicação. Por este 
motivo, as crianças, como as pessoas em geral, não comunicam apenas através da 
fala, pois comunicam de muitas outras formas. Nós falamos não só através da 
linguagem verbal, mas também através da arte, da música, do movimento, do tato, do 
mimo e das carícias, com os olhos, com as expressões faciais, com o riso e com todo 
o nosso corpo. 

Desta forma é com todo o sentido que nasce o projeto “Despoletar as cem linguagens 
das crianças”. Mallaguzzi defende que a criança possui cem linguagens, cem 
inteligências, cem formas de comunicar e com formas de se expressar, cem formas de 
criar, cem formas de construir o conhecimento. Cada linguagem tem a sua própria 
“gramática”, a sua natureza específica, uma estrutura que favorece a comunicação e 
as relações.  

O papel do educador é facultar um ambiente educativo que reconhece e valoriza todas 
as linguagens, e desta forma, criar oportunidades para a criança desenvolver todas as 
suas potencialidades.  

A disponibilização de uma diversidade de estímulos fará com que a criança explore 
livremente, utilizando todo o seu corpo. Neste processo, a criança pode contactar com 
a arte, com a música, com a manipulação de diferentes objetos, com o movimento de 
várias partes do seu corpo, com os cinco sentidos, com a natureza, com o faz de 
conta, com as histórias e livros, com os brinquedos e com tudo que lhes daremos e 
que tiverem ao seu alcance. Tudo isto irá ajudar as crianças a desenvolverem-se e a 
aprenderem diariamente.  

Os pais serão convidados a participar de forma ativa neste projeto, trazendo objetos e 
trazendo um bocadinho das suas experiências em família para a sala de atividades.  

Objetivos  
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- Desenvolver as “cem linguagens”;  
- Desenvolver a curiosidade;  
- Desenvolver o impulso exploratório;  
- Desenvolver o sentimento de segurança;  
- Desenvolver competências sociais e comunicacionais;  
- Incentivar o domínio do corpo e o domínio espácio-temporal;  
- Desenvolver o domínio do corpo como fonte de expressão e linguagem;  
- Criar e fortalecer laços afetivos adulto 
Estratégias  
- Mostrar sensibilidade para perceber as necessidades e interesses da criança;  
- Respeitar o ritmo individual de cada criança;  
- Proporcionar um ambiente de segurança e confiança;  
- Estimular a curiosidade nas descobertas e explorações;  
- Procurar que a criança se sinta feliz, que vivencie muitos momentos significativos e 
que lhe proporcionem sentimentos de alegria e bem-estar;  
- Comunicar com as crianças ao longo do dia, fazendo-a sentir-se amada e 
incentivando-a também a comunicar;  
- Dar liberdade à criança para fazer as suas próprias explorações, respeitando as suas 
opções, gostos e interesses;  
- Criar desafios e incentivar a exploração do novo e desconhecido;  
- Observar, planear, refletir e avaliar de acordo com os objetivos, interesses e 
necessidades das crianças;  
- Implicar os pais de forma direta e ativa nos objetivos propostos para o projeto. 
 

sala (1-2 anos) 2018 -2019 – “Um pé no ninho outro no caminho” 

Este projeto surge da ideia consciente de que as crianças, nesta faixa etária, iniciam o 
seu caminho de descoberta, são seres ativos e exploradores por natureza, mas ainda 
carecem e dependem muito dos miminhos, da segurança e do apoio do adulto 
cuidador.  

Através deste projeto, pretendemos construir momentos de descoberta e exploração, 
através dos sentidos e sempre que possível, em contacto com o mundo exterior ou 
com elementos naturais. 

Neste projeto “o ninho”, em sentido figurativo representa o afeto, o conforto, os adultos 
cuidadores e as famílias. Por outro lado, “o caminho”, representa as explorações, o 
crescimento e as experiências que serão proporcionadas.  

Entre o “ninho e o caminho”, as crianças terão a oportunidade de satisfazer as suas 
necessidades básicas associadas à rotina, receber carinho e vivenciar um ambiente 
estimulante que as ajudará a crescer de forma plena, consciente e equilibrada. 

Ao longo do ano, irão surgir vários “caminhos” de acordo com as necessidades e 
interesses das crianças e a calendarização definida no plano anual de atividades. 

Para o desenvolvimento do projeto iremos privilegiar as vivências fora de portas, a 
utilização dos sentidos como meio de descoberta e o envolvimento ativo dos vários 
elementos cuidadores. 

Sem necessidade de sair dos espaços da creche, as crianças terão oportunidade de 
se fascinar com animais e plantas, o céu, o sol, a chuva e o vento. Brincar lá fora 
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torna-se fundamental, seja verão ou inverno, com roupas adequadas, bem equipadas 
consideramos, que as crianças deverão ter a oportunidade de ir à rua diariamente. 

No contacto com a natureza, evidenciam-se surpresas e oportunidades de exploração 
que enriquecem o mundo das crianças. 

Paralelamente, “no caminho”, as crianças serão as protagonistas das suas 
aprendizagens, cada uma, através dos seus sentidos, irá à descoberta de si própria e 
do mundo que a rodeia.  Ao longo do ano serão trazidos para a sala também 
elementos típicos da época do ano (alimentos, objetos temáticos, elementos da 
natureza…) em que nos encontraremos, priorizando sempre os elementos mais ricos 
para exploração sensorial livre. 

Para todas as crianças, há um novo mundo a conquistar, os seus sentidos cada vez 
mais preparados aguardam ansiosamente por novas experiências. Os adultos atentos 
às características e necessidades individuais de cada criança, através do referido 
envolvimento ativo, disponibilizarão o acesso a materiais interessantes e desafiantes, 
proporcionando à criança importantes experiências para interpretarem o mundo. À 
medida que explora o mundo que a rodeia, através dos sentidos, a criança toma 
consciência de si própria (a consciência de que é um ser único, separado dos outros e 
dos objetos), começa a estabelecer relações sociais, envolve-se em representações 
criativas, descobre o movimento e cria sistemas de comunicação e linguagem. 

Por outro lado, o “ninho” ao ganhar forma através do envolvimento ativo, permite às 
crianças encontrarem o bem-estar e equilíbrio, sentirem-se amadas pelos que a 
rodeiam, sentirem-se reconhecidas, admiradas e competentes. No “ninho”, as crianças 
encontrarão sempre tempo de qualidade com os adultos cuidadores.  

Objetivos  
- Sentir-se amada, desejada e valorizada no seu “ninho”; 
- Construir e explorar “caminhos”; 
- Conhecer e brincar nos vários espaços exteriores da instituição; 
- Sentir as várias estações do ano no contacto direto com o espaço exterior; 
- Desenvolver a autoestima, a confiança e a liberdade;  
- Revelar curiosidade;  
- Utilizar os cinco sentidos para explorar objetos e materiais; 
- Fazer explorações criativas;  
- Partilhar as experiências do “caminho” com pais e outros elementos do processo 
educativo. 
 
Estratégias 
- Criar um ambiente agradável de amor e carinho, onde a criança é respeitada na sua 
individualidade; 
- Utilizar o espaço exterior sempre que possível e de forma prioritária;  
- Envolver as famílias sempre que possível na construção e desenvolvimento do 
projeto; 
- Valorizar a gentileza, modelando comportamentos sendo agradável com pares e 
adultos; 
- Construir e conservar relacionamentos, modelando e ajudando a criança a cultiva-
los; 
- Proporcionar oportunidades de exploração criativa de materiais e objetos; 
- Promover as expressões plástica, motora, dramática e musical; 
- Criar um ambiente de exploração e construção de conceitos; 
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- Refletir e planear de acordo com os objetivos, os interesses e necessidades das 
crianças; 
- Descobrir os interesses individuais da criança e deixá-la concentrar naquilo que lhe 
dá prazer; 
- Reviver os bons momentos recorrendo a objetos e fotografias com atividades e 
situações do passado; 
- Incluir o humor, a magia e a fantasia no dia-a-dia da criança como ferramentas 
imprescindíveis para a construção de indivíduos saudáveis e equilibrados; 
- Estar verdadeiramente em presença com a criança quando estamos com ela. 

 

 

Sala (2-3 anos) 2018-2019 – “Crescer feliz com a arte…” 

Com este projeto pretendemos que as crianças explorem a arte como uma experiência 
de aprendizagem ou uma vivência, descobrindo o que lhes é estimulante e 
interessante. As crianças nesta idade revelam mais interesse em fazer arte do que 
produzir algo acabado. 

Apesar de forma muito básica, as crianças já vão comunicando nas suas produções e 
durante o processo artístico elas exploram, descobrem e manuseiam os seus mundos. 

Dentro da sala, as crianças terão acesso a diversos materiais e instrumentos. Poderão 
ainda utilizar outro tipo de materiais de caracter utilitário ou reutilizáveis como tecidos, 
cartão, objetos naturais, papéis diversos, latas, fios, embalagens, aparas de madeira, 
algodão, elementos da natureza…) que poderão ser recolhidos junto das famílias. 

A função do adulto é fornecer esses materiais às crianças e simplesmente deixar que 
o processo artístico aconteça.  

Objetivos Gerais 
- Desenvolver competências no sentido de segurança e autoestima positiva; 
- Desenvolver a curiosidade e o ímpeto exploratório; 
- Crescer feliz e saudável; 
- Desenvolver a imaginação; 
- Desenvolver a capacidade de comunicação e expressão;  
- Estimular a capacidade de interpretação;  
- Aumentar o vocabulário; 
- Desenvolver o raciocínio lógico; 
- Incentivar a participação das famílias na concretização do projeto;  
- Facilitar a construção de identidade da criança;  
- Resolver medos, inseguranças e conflitos interiores; 
- Promover o desenvolvimento da criatividade e do sentido estético; 
- Possibilitar uma estreita ligação das crianças com a Arte; 
 
Estratégias 
Para alcançar os objetivos propostos num Projeto Pedagógico é necessário definir 
estratégias que delimitem o caminho a seguir por todos os intervenientes que estão 
em contato direto e permanente com as crianças. Saber agir corretamente e de modo 
coerente em diversas situações que ocorrem no dia-a-dia torna-se fundamental para 
que os objetivos possam assim ser atingidos. 
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- Proporcionar experiências visuais, auditivas e cinestésicas que conduzem ao 
desenvolvimento dos cinco sentidos;  
- Compreender o brincar como base da aprendizagem; 
- Valorizar a experiência enquanto processo através do qual se aprende; 
- Partir da observação e da escuta ativa para a planificação; 
- Seguir os princípios de uma educação consciente:  
- Promover as relações pessoais de confiança entre os vários intervenientes 
educativos; 
- Proporcionar experiências enriquecedoras e significativas para as crianças; 
- Criar ambientes estimulantes, harmoniosos e acolhedores na sala, e no espaço 
exterior;  
- Incentivar as famílias a participar em diferentes atividades envolvendo-as no 
processo educativo dos seus filhos; 
- Estabelecer limites claros de acordo com a idade da criança e atendendo ao contexto 
pessoal da criança. 
 
Sala (3-5 anos) 2018-2019 – Interesses do grupo 

A construção de um projeto sem tema, este ano, está relacionada com a importância 
de haver flexibilidade e espaço para desenvolver os projetos que vão surgindo na sala 
de atividades, sendo uma estratégia para dar resposta às características, interesses e 
necessidades de um grupo heterogéneo, fomentando o respeito por cada criança; Por 
outro lado, um grupo heterogéneo tem sempre um enorme potencial em termos de 
riqueza e diversidade de temas 

Este projeto foi construído com a intenção de motivar o grupo na realização de novas 
aprendizagens, proporcionando experiências diversificadas através da participação 
ativa de todas as crianças. Deste modo, pretendemos dar espaço para que cada 
criança comunique, valorizando a sua contribuição para o grande grupo e fomentando 
o diálogo entre todos. 

É intenção que a criança desenvolva o seu espírito crítico, interrogando-se, colocando 
problemas e procurando respostas coerentes, permitindo que o grupo seja o centro de 
todo o processo de aprendizagem. 

Que a criança consiga realizar aprendizagens de forma cooperada, ou seja, que cada 
criança contribua para que o restante grupo concretize aprendizagens novas e vice-
versa, partilhando o que vai descobrindo e retirando proveito da mais-valia que é 
pertencer a um grupo heterogéneo. Neste sentido, é importante não esquecer que a 
criança se desenvolve em interação com o meio e também com os outros. 

Daremos espaço para a criação/expressão espontânea, onde a criança se poderá 
expressar livremente, sem que seja condicionada pelo que é pedido pelo educador, 
tendo este, o papel de disponibilizar uma multiplicidade de materiais e instrumentos, 
assim como o de orientar no que a criança precisar. 

Pretende-se o envolvimento contínuo da família e de outros membros da comunidade, 
no desenvolvimento dos projetos que vão surgindo, recebendo convidados que 
poderão enriquecer as nossas aprendizagens com a partilha de conhecimentos, 
experiências ou vivencias. 

Objetivos 
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- Prever, experimentar e observar objetos, ações, fenómenos e sentimentos; 
- Criar e desenvolver pequenos projetos; 
- Procurar e saber organizar informações sobre os projetos em que se inscreve; 
- Revelar capacidade de pesquisar, resolver problemas e refletir sobre as situações e 
realidades tratadas; 
- Experimentar formas de pensar próprias do conhecimento científico; 
- Reconhecer a sua comunidade e os recursos culturais existentes; 
- Reconhecer a importância do trabalho cooperativo e de interajuda ao longo do 
projeto, desenvolvendo estratégias para a resolução de um problema comum; 
- Desenvolver o respeito pelos outros, o espírito de cooperação, solidariedade e 
justiça; 
- Adquirir curiosidade para procurar respostas para as perguntas que vão surgindo ao 
longo do projeto, despertando o desejo de aprender; 
- Interagir com a família na descoberta de novas aprendizagens; 
- Solidificar a sua autoestima, criando uma imagem positiva e precisa de si mesma. 
 
 

Como forma de acompanhamento do desenvolvimento da criança, foram efetuados 
portfólios individuais para cada criança, que integra o Plano de Desenvolvimento 
Individual da criança e reúne as suas diversas experiências e vivências, ilustradas 
através de amostras de trabalho comentadas, registos fotográficos, ocorrências 
significativas, grelhas de avaliação do desenvolvimento das crianças, entre outros. 

Fotos de vários momentos: 
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Face ao número de horas que a criança passa na instituição esta passa a ser o central 
cuidador e os seus objetivos passam por: 

Proporcionar o bem-estar e desenvolvimento integral das crianças num clima de 
segurança afetiva e física, durante o afastamento parcial do seu meio familiar 
através de um atendimento individualizado: a existência de uma equipa de 
profissionais estáveis e altamente qualificados e atentos é determinante para o 
desenvolvimento harmonioso da criança, para a criação de relações afetivas de 
confiança não só com a criança, mas também com a família. 
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Colaborar estreitamente com a família numa partilha de cuidados e 
responsabilidades em todo o processo evolutivo das crianças: a creche defende 
uma relação próxima com os progenitores de forma a envolvê-los e responsabilizá-los 
no processo educativo da criança. A participação dos progenitores na creche é 
motivada, sendo para muitos verbalizada como momentos muito significativos de 
partilha e de cumplicidade com a criança. 

Colaborar de forma eficaz no despiste precoce de qualquer inadaptação ou 
deficiência assegurando o seu encaminhamento adequado: O contexto de creche 
constitui um cenário privilegiado para a deteção precoce de situações de risco que 
passariam despercebidas noutros contextos. Neste âmbito de atuação torna-se 
possível observar com maior facilidade essas situações, podendo rapidamente intervir 
nas situações que se revelem de perigo para a criança. 
O tempo de permanência da criança na creche bem como o trabalho dinamizado pelas 
educadoras de infância no âmbito do portfólio individual da criança, que para melhor 
observar as crianças, recorre a grelhas de observação sistematizadas, permitem uma 
análise mais rigorosa do desenvolvimento da criança. Esta observação, aliada à 
colaboração da família que, de forma corresponsável, partilha no livro de registo 
individual da criança o seu dia-a-dia, permite a deteção precoce de situações 
potencialmente preocupantes, nomeadamente a causa - efeito de alguns 
comportamentos. 

Caso se verifiquem sinais de alerta procuram-se estabelecer estratégias com a família 
de forma a ultrapassa-los. Caso não sejam removidos tais sinais, ou se a gravidade da 
situação assim o exigir, é solicitada, pela equipa técnica, consulta de desenvolvimento 
que orientará o trabalho com a criança. 

Prevenir e compensar défices sociais e culturais do meio familiar: a intervenção 
em creche procura proporcionar diversas experiências às crianças, baseando-se no 
respeito pela criança como ser humano único e individual, com interesses, 
curiosidades e necessidades. É através destas premissas que se procura proporcionar 
um desenvolvimento pleno e individual, que, contudo, nunca poderá ser feito sem o 
estreito envolvimento e participação das famílias das crianças. É sempre pensando 
nesta díade família-criança, que o trabalho na creche decorre. 
Os colaboradores são um modelo de interação positiva para as crianças de quem 
cuidam: 

 Modelam os comportamentos desejáveis no relacionamento das crianças com 
os seus pares, com outros adultos ou com outras crianças mais novas (ex.: são 
meigos e afetuosos, explicam o que vão fazer em cada ação (ex.: vamos limpar o 
nariz, vamos mudar a fralda…), mantêm contactos corporais suaves, respeitando o 
espaço individual de cada criança, ajudam as crianças a relacionarem-se com um 
bebé); 
 Partilham com as crianças emoções positivas (ex.: de prazer, de satisfação) e a 
sua progressiva aquisição de independência e de competências; 

 Exemplificam os comportamentos que se esperam delas (ex.: todos participam 
na arrumação de brinquedos); 

 Encorajam os esforços das crianças na resolução de problemas, motivando-as 
a procurar reconhecer e a lidar com comportamentos inadequados / inapropriados, 
discutindo formas de ultrapassar conflitos e a comportarem-se de forma adequada 
face a cada situação (ex.: sorriem e falam para as crianças que reparam noutras; 
elogiam as crianças por optarem por um brinquedo e não aquele que estava a ser 
usado por outra criança); 
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 Ajudam as crianças a resolver os conflitos com as outras crianças, 
possibilitando-lhes espaço, reuniões de grupo, para falarem dos seus sentimentos e 
encontrarem as suas próprias soluções; 

 Encaram o comportamento desafiador de cada criança como normal e parte do 
seu desenvolvimento, utilizando uma abordagem objetiva que permite o suporte da 
criança, por isso: 

 Elucidam os comportamentos que se esperam delas, 
 Falam de forma calma, serena e firme, 
 Falam de forma firme e séria, mas sem se exaltar ou gritar, 
 Não entram em discussões com a criança, nem “pregam 

sermão”. 
 Todas estas estratégias são apresentadas aos pais e estes são 

motivados a praticá-las quando tal não acontece. 
 

 

Conclusão: 

A VIDA PLENA não se constituiu apenas para gerir equipamentos (priorizados para 
famílias com menores recursos financeiros e as diversas problemáticas que lhe 
possam estar associadas), mas ambiciona fazer todos os anos a diferença no trabalho 
social que realiza com as famílias e parcerias, o que aconteceu, uma vez mais, em 
2018. 
A Associação enquanto organização da economia social reafirmou o trabalho que 
desenvolve na prestação dos seus serviços, apostando na qualificação dos seus 
recursos humanos, na profissionalização da sua gestão e no envolvimento das partes 
interessadas. 
A vitalidade de qualquer associação é também medida pela expressão e empenho do 
seu quadro social. Nesse sentido e dando cumprimento aos objetivos definidos no 
Plano de Ação e Orçamento para 2018, foi alargado o quadro social da VIDA PLENA. 
De acordo com o previsto no Plano de Ação e Orçamento para 2018, as quotizações e 
as transferências da Segurança Social continuaram a ser insuficientes para cobrir a 
totalidade das despesas inerentes ao funcionamento da instituição e na prossecução 
do objetivo primordial da VIDA PLENA de proporcionar um trabalho de qualidade às 
crianças que acompanha. 
A Associação continuou a contar com os apoios, do Município de Leiria para 
pagamento da totalidade do valor da renda das instalações da instituição, da União de 
Freguesia de Leiria, Pousos, Barreira e Cortes na melhoria das instalações, na sua 
manutenção e conservação, e do Rotary Club de Leiria, apoios extremamente 
importantes para o equilíbrio financeiro da instituição. 
Os donativos e o mecenato social foram outra importante fonte de receita para a 
Associação em 2018, sendo de realçar o valor recebido da autoridade tributária 
referente à consignação do IRS. 
Em suma, ao longo do ano de 2018 a Vida Plena assumiu ativamente três pilares de 
orientação: económico, ambiental e social. Ao nível económico procurou assegurar a 
sustentabilidade das suas contas, ao nível ambiental e por forma a contribuir para a 
sustentabilidade do planeta/comunidade manteve um papel ativo nas parcerias com 
quem articula e ao nível social procurou um equilíbrio entre as partes envolvidas na 
intervenção. 
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Código de Conduta 
 

Prevenção e combate à prática de 
assédio no trabalho 
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ENQUADRAMENTO 
O presente Código de Conduta tem como intuito prevenir e combater a prática 
de assédio no trabalho e pretende, nos termos da Lei n.º 73/2017, de 16 de 
agosto, servir de referência aos seus destinatários no sentido de garantir a 
salvaguarda da integridade moral dos trabalhadores e outros colaboradores, 
assegurando, designadamente, o direito a condições de trabalho que respeitem 
a dignidade individual de cada um/a. 
A VIDA PLENA – Associação de Solidariedade Social de Leiria (adiante 
designada instituição) compromete-se a defender os valores da não 
discriminação e do combate ao assédio no trabalho. Considera-se assédio todo 
o comportamento indesejado, sob forma verbal, não-verbal ou física, praticado 
aquando do acesso ao emprego ou no próprio emprego, trabalho ou formação 
profissional, com o objetivo ou o efeito de perturbar ou constranger uma 
pessoa, de afetar a sua dignidade, ou de lhe criar um ambiente intimidativo, 
hostil, degradante, humilhante ou desestabilizador. 
 

ÂMBITO DE APLICAÇÃO E PRINCÍPIOS GERAIS 
 

Artigo 1.º 
Destinatários e âmbito de aplicação 

 
Este Código de Conduta destina-se a todos os membros dos Órgãos Sociais, 
trabalhadores ou colaboradores (independentemente do vínculo contratual), 
utentes e quaisquer pessoas que participem ativamente nas atividades da 
Instituição (doravante referidos como destinatários). 
Em particular, todos os trabalhadores da Instituição devem sentir-se protegidos  
contra qualquer tipo de assédio praticado sob qualquer forma, incluindo por 
meios eletrónicos ou outro tipo de comunicação, que possa afetá-los no seu 
local de trabalho ou em qualquer local em que exerçam funções. 
 

Artigo 2.º 
Princípios gerais 

 
1. No exercício das suas atividades, funções e competências, os destinatários 
devem sempre atuar tendo em vista a prossecução dos interesses da 
instituição, no respeito pelos princípios da não discriminação e do combate ao 
assédio no trabalho. 
2. Os destinatários não podem adotar comportamentos discriminatórios em 
relação a outros destinatários ou a terceiros, com base em quaisquer 
categorias suspeitas, designadamente a raça ou etnia, o sexo, a orientação 
sexual, a idade, incapacidade ou deficiência física ou psíquica, opinião política, 
ideologia, religião ou crença. 
 

Artigo 3.º 
Comportamentos ilícitos 
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1. Estão expressamente vedados os seguintes comportamentos, em si 
mesmos suscetíveis de configurarem a prática de assédio moral: 
-Desvalorizar e desqualificar sistematicamente o trabalho de colegas ou 
subordinados; 
-Promover o isolamento social; 
-Ridicularizar, de forma direta ou indireta, uma característica pessoal; 
-Fazer ameaças de despedimento recorrentes; 
-Estabelecer sistematicamente objetivos impossíveis de atingir ou prazos 
impossíveis de cumprir; 
-Atribuir sistematicamente funções estranhas ou desadequadas à respetiva 
categoria profissional; 
-Não atribuir quaisquer funções profissionais, violando o direito à ocupação 
efetiva do posto de trabalho; 
-Apropriar-se sistematicamente de ideias, propostas, projetos e trabalhos de 
colegas ou de subordinados, sem identificação do autor das mesmas; 
-Desprezar, ignorar ou humilhar colegas ou trabalhadores/as, forçando o seu 
isolamento perante outros colegas e superiores hierárquicos; 
-Sonegar sistematicamente informações necessárias ao desempenho das 
funções de outros colegas ou de subordinados ou relativas ao funcionamento 
da Instituição, sendo, no entanto, o conteúdo dessas informações facultado aos  
demais; 
-Divulgar sistematicamente rumores e comentários maliciosos ou críticas 
reiteradas; 
-Dar sistematicamente instruções de trabalho confusas e imprecisas; 
-Pedir sistematicamente trabalhos urgentes, sem que essa urgência seja 
necessária; 
-Fazer sistematicamente críticas em público a colegas de trabalho, a 
subordinados ou a outros superiores hierárquicos; 
-Insinuar sistematicamente que o trabalhador ou trabalhadora ou colega de 
trabalho tem problemas mentais ou familiares; 
-Fazer brincadeiras frequentes com conteúdo ofensivo referentes ao sexo, 
raça, opção sexual ou religiosa, deficiências físicas, problemas de saúde etc., 
de outros colegas ou subordinados; 
-Transferir o/a trabalhador/ade sector ou de local de trabalho com a clara 
intenção de promover o seu isolamento; 
-Falar constantemente aos gritos ou de forma intimidatória; 
-Marcar o número de vezes e contar o tempo que ao trabalhador/a demora na 
casa de banho; 
-Criar sistematicamente situações objetivas de stress que provoquem no 
destinatário da conduta o seu descontrolo, designadamente alterações ou 
transferências sistemáticas de local de trabalho. 
 
2. Estão expressamente vedados os seguintes comportamentos, em si 
mesmos suscetíveis de configurarem a prática de assédio sexual: 
-Repetir sistematicamente observações sugestivas, piadas ou comentários 
sobre a aparência ou condição sexual; 
-Enviar reiteradamente desenhos animados, desenhos, fotografias ou imagens  
indesejados e de teor sexual; 
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-Realizar telefonemas, enviar cartas, sms ou e-mails indesejados, de carácter 
sexual; 
-Promover o contacto físico intencional e não solicitado excessivo ou provocar  
abordagens físicas desnecessárias; 
-Enviar convites persistentes para participação em programas sociais ou 
lúdicos, quando a pessoa visada deixou claro que o convite é indesejado; 
-Apresentar convites e pedidos de favores sexuais associados a promessa de 
obtenção de emprego ou melhoria das condições de trabalho, estabilidade no 
emprego ou na carreira profissional, podendo esta relação ser expressa e 
direta ou meramente insinuada. 
 
 

PROCEDIMENTO 
 

Artigo 4.º 
Infrações 

 
1. Sempre que a Instituição tome conhecimento da violação das disposições 
constantes do presente Código de Conduta, e no caso de o/a infrator/a ser 
trabalhador sujeito ao poder disciplinar da Instituição, será instaurado processo 
disciplinar, a iniciar-se nos 60 dias subsequentes àquele em que o empregador 
ou o superior hierárquico com competência disciplinar tomem conhecimento da 
infração, nos termos do nº 2 do artigo 329.º do Código do Trabalho. 
2. A instauração de procedimento disciplinar não prejudica a responsabilidade 
civil, contraordenacional ou criminal a que haja lugar relativamente a quaisquer 
destinatários do presente Código de Conduta que cometam infrações que 
àquelas correspondam. 
3. Os destinatários do presente Código de Conduta têm o dever de denunciar 
quaisquer práticas irregulares de que tenham conhecimento, prestando a 
devida colaboração em eventuais processos disciplinares ou de investigação 
contraordenacional ou criminal pelas entidades competentes. 
 

Artigo 5.º 
Regime de proteção ao denunciante e testemunhas 

 
1. Será garantido um regime específico de proteção para o/a denunciante e as 
testemunhas em procedimentos relacionados com situações de assédio. 
2. Salvo quando atuem com dolo, é garantida proteção especial aos 
denunciantes e testemunhas em processos judiciais ou contraordenacionais 
desencadeados por assédio, não podendo os mesmos ser sancionados 
disciplinarmente até trânsito em julgado da respetiva decisão. 
3. Nos termos do Código do Trabalho, presume-se abusivo o despedimento ou 
outra sanção aplicada para punir uma infração, se esta tiver lugar até um ano 
após a denúncia ou após outra forma de reivindicação ou exercício de direitos 
relativos a igualdade, não discriminação e assédio. 
4. Os destinatários do presente Código de Conduta que denunciem infrações 
ao mesmo de que tenham tido conhecimento no exercício das suas funções ou 
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por causa delas não podem, sob qualquer forma, ser prejudicados, sendo-lhes 
assegurado o anonimato até à dedução de acusação. 
 

Artigo 6.º 
Responsabilidade da Instituição 

 
1. A Instituição é responsável pela reparação dos danos emergentes de 
doenças profissionais resultantes da prática de assédio, cujos termos serão 
fixados pelo Governo em regulamentação própria. 
2. A prática de assédio pelo empregador ou por algum representante do 
mesmo, denunciada à Autoridade para as Condições no Trabalho, figurará 
entre os exemplos de justa causa de resolução do contrato de trabalho por 
parte do trabalhador. 
3. Quando esteja em causa a prática de assédio, fica vedada a dispensa da 
sanção acessória de publicidade da decisão condenatória. 
 

Artigo 7.º 
Formalização de denúncias 

 
Nos termos de regulamentação própria, serão disponibilizados e divulgados 
pela Autoridade para as Condições do Trabalho os endereços eletrónicos 
próprios para receção de denúncias de assédio em contexto laboral. 
 

DISPOSIÇÕES FINAIS 
 

Artigo 8.º 
Vigência e divulgação 

1. O presente Código de Conduta entra em vigor imediatamente após a sua 
aprovação pela Direção da Instituição e respetiva divulgação a todos os demais 
destinatários. 
2. O presente Código de Conduta será ainda disponibilizado no sítio de internet 
da Instituição. 
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Regulamento Interno 
Colaboradores 
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A VIDA PLENA - Associação de Solidariedade Social de Leiria 
pretende ser uma instituição de excelência no concelho de 
Leiria, integrada numa rede de parceiros sociais, baseando a 
sua intervenção na melhoria contínua das suas práticas, 
procurando relações de proximidade e humanização dos 
serviços prestados, numa perspetiva biopsicossocial e 
desenvolvimento das pessoas que procuram os nossos 
serviços. 
Conscientes que os colaboradores decidem o sucesso das 
organizações, a VIDAPLENA orienta a sua Política de 
Recursos Humanos no sentido de atrair, desenvolver e reter os 
colaboradores que vestem a camisola pela sua missão. 
Nesse sentido, a política de recursos humanos baseia-se em 
Seis pilares fundamentais da gestão dos seus colaboradores 
de acordo com os seguintes princípios: 
 

I. Recrutamento e seleção: 
1. Promover a igualdade de oportunidades entre todos os 
candidatos independentemente do género, raça, crença, 
condições socioeconómicas ou orientação sexual; 
2. Estimular a integração de pessoas afetadas por 
incapacidades não comprometedoras do exercício da função. 
3. Rejuvenescer os quadros da Instituição, apostando no 
recrutamento de jovens; 
4. Estimular a integração de pessoas com maior dificuldade de 
integração no mercado de trabalho (desempregados de longa 
duração e trabalhadores à procura do primeiro emprego); 
5. Privilegiar o recrutamento interno, favorecendo o 
desenvolvimento dos colaboradores; 
6. Evitar conflitos de interesses; 
7. Selecionar candidatos privilegiando os melhores currículos 
(com base em conhecimento, aptidões e competências), por 
forma a potenciar o crescimento da Instituição, através da 
mobilidade funcional, polivalência e flexibilidade. 
8. Promover a empregabilidade do concelho onde está 
inserida. 
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II. Igualdade e Não Discriminação 
1. Controlar e proibir toda a conduta da VIDA PLENA ou de 
qualquer dos seus colaboradores que privilegie, beneficie, 
prejudique, prive de qualquer direito ou isente de qualquer 
dever um colaborador ou potencial candidato a um emprego na 
VIDA PLENA, em razão da ascendência, idade, sexo, 
orientação sexual, estado civil, situação familiar, nacionalidade, 
origem étnica, religião, convicções políticas ou religiosas. 
2.Garantir o dever de comunicação, de todos os colaboradores 
da Instituição, independentemente, do cargo ou função que 
exerçam, de quaisquer condutas tendentes a configurar uma 
prática discriminatória nas suas diferentes variantes.  
3. Proteger todos os colaboradores no sentido de sobre eles 
não serem exercidas quaisquer medidas discriminatórias; 
 

III. Desenvolvimento dos colaboradores: 
 

1. Apostar na formação que responda às reais necessidades 
dos colaboradores; 
2. Apostar na formação que promova o desenvolvimento 
profissional e pessoal dos colaboradores; 
3. Delegar tarefas e responsabilidades; 
4. Acompanhar e dar feedback constante do desempenho dos 
colaboradores individualmente e em equipa; 
5. Fomentar o espírito de equipa entre todos os colaboradores. 
 

IV. Envolvimento dos colaboradores: 
 

1. Estimular a participação ativa dos seus colaboradores no 
planeamento dos serviços e na avaliação dos serviços; 
2. Promover o desenvolvimento dos colaboradores na tomada 
de decisão; 
3. Privilegiar a comunicação interna e partilha do conhecimento 
entre os diferentes departamentos/setores e colaboradores; 
4. Promover a criatividade e a iniciativa dos colaboradores; 
 

V. Reconhecimento e motivação dos colaboradores: 
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1. Medir bianualmente a satisfação dos colaboradores e criar 
planos de ação para melhorar constantemente o seu nível de 
satisfação; 
2. Desenvolver formas de motivação e reconhecimento dos 
colaboradores, privilegiando o reconhecimento do trabalho em 
equipa com vista à promoção e envolvimento de todos e 
reforço dos compromissos comuns. 
 

VI. Retenção 
 
1. Privilegiar a retenção dos colaboradores com desempenhos 
mais elevados, tendo em conta os seus conhecimentos, 
aptidões e competências; 
2. Promover a estabilidade e a segurança no emprego aos 
colaboradores. 
 

VII. Cumprimento da Legislação em Vigor: 
 
1. Cumprir com a legislação laboral em vigor 
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Informação sobre direitos e 

obrigações do sinistrado e 

dos responsáveis  
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Face à obrigação decorrente do artigo 177.º da Lei n.º 98/2009, de 
4 de setembro, referente à afixação dos direitos e obrigações do 
sinistrado e dos responsáveis, informa-se:  
 

Direito dos trabalhadores à reparação dos danos emergentes 
dos acidentes de trabalho 

 
O trabalhador, por conta de outrem, e os seus familiares têm direito 
à reparação dos danos emergentes dos acidentes de trabalho e 
doenças profissionais – artigo 2º.  
O sinistrado deve ser diligente no cumprimento dos procedimentos 
a adotar em caso de acidente. 
Em caso de acidente, se tal for possível, o trabalhador deve dar 
conhecimento da ocorrência ao seu superior hierárquico ou, na 
impossibilidade de o fazer, a quem o substitua. 
 

Proibição de descontos na retribuição por encargos 
resultantes do regime estabelecido para a reparação de 

acidentes de trabalho.  
O empregador não pode descontar qualquer quantia na retribuição 
do trabalhador a título de compensação pelos encargos resultantes 
de acidente de trabalho -artigo 13º. 
 

Direito à reparação: prestações em espécie e em dinheiro 
 

A reparação dos acidentes compreende as prestações de natureza 
médica, cirúrgica, farmacêutica, hospitalar, necessárias e 
adequadas ao restabelecimento do estado de saúde e da 
capacidade de trabalho e eventuais indemnizações, pensões, 
prestações e subsídios -artigo 23º. 
 
Observância de prescrições clínicas e cirúrgicas por parte dos 

Sinistrados 
 

O sinistrado deve submeter-se ao tratamento e observar as 
prescrições clínicas e cirúrgicas do médico designado pela entidade 
responsável e informar o empregador do período de ausência, 
assim que possível, com base no documento informativo emitido 
após os atos médicos - artigo 30º.  
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Reabilitação profissional e adaptação do posto de trabalho a 
assegurar pelo empregador ao trabalhador sinistrado 

 
O empregador deve assegurar a reabilitação profissional do 
trabalhador e a adaptação do posto de trabalho que sejam 
necessárias ao exercício das funções – artigo 44º 
Nos casos em que o empregador declare impossibilidade de 
assegurar função compatível ao trabalhador, deve consensualizar 
com este o plano de reintegração profissional – artigo 162º, n.º 2. 
O sinistrado deve cooperar na procura de soluções nos processos 
de reintegração profissional. 
 

Cálculo e pagamento das prestações 
 

A indemnização por incapacidade temporária e a pensão por morte 
e por incapacidade permanente, absoluta ou parcial, são calculadas 
com base na retribuição anual ilíquida normalmente devida ao 
sinistrado, à data do acidente –artigo 71º. 
A retribuição correspondente ao dia do acidente é paga pelo 
empregador – artigo 71º. 
 
Nota:  Os direitos e obrigações do sinistrado e dos responsáveis 
não se esgotam na presente informação, pelo que sempre que se 
justifique, a mesma deve ser complementada com a consulta da 
legislação que regula a matéria. 
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Direito e deveres do trabalhador 
em matéria de igualdade e não 

discriminação 
Direito de parentalidade 
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Face à obrigação decorrente da recente alteração do Código do 
Trabalho, operada pela Lei n.º 120/2015, de 1 de setembro, que 
aditou o n. º 4 ao artigo 127.º, bem como a obrigatoriedade 
decorrente do n.º 4 do artigo 24.º do mesmo diploma, considera-se 
como parâmetros mínimos de cumprimento dos referidos 
normativos o seguinte: 
 

DIREITOS E DEVERES EM MATÉRIA DE IGUALDADE E NÃO 
DISCRIMINAÇÃO 

 
O/a trabalhador/a tem direito à igualdade de oportunidades e de 
tratamento no emprego, na formação, na promoção da carreira e 
nas condições de trabalho, não podendo ser beneficiado/a, 
prejudicado/a, nomeadamente por causa da idade, sexo, 
nacionalidade, orientação sexual, deficiência, doença crónica, raça, 
língua, religião, convicções políticas ou ideológicas e filiação 
sindical – artigo 24.º e 25.º do Código do Trabalho (CT). 
 
PRINCIPAIS DIREITOS/DEVERES DOS TRABALHADORES/AS 

 
Igualdade em ação de formação profissional – artigo 30.º n.º 3 do 
CT. 
Igualdade de condições de trabalho em particular quanto à 
retribuição para a realização de trabalho igual ou de valor igual, o 
salário deve ser igual -artigo 31.º do CT. 
Proteção na parentalidade (maternidade e paternidade) direitos na 
atribuição de licenças, dispensas e faltas, que não podem justificar 
diferenças na remuneração e ainda a especificidades quanto ao 
tempo de trabalho, proteção da segurança e saúde e proteção em 
caso de despedimento – artigo 33.º e seguintes do CT. 
 

PRINCIPAIS DIREITOS E DEVERES DOS PAIS E DAS MÃES 
TRABALHADORES/AS 

 
A mãe e o pai trabalhadores têm direito por nascimento de filho, a 
licença parental inicial, cujo gozo podem partilhar após o parto. A 
mãe tem que gozar obrigatoriamente seis semanas de licença a 
seguir ao parto –artigo 40.º do CT. 
No caso da partilha do gozo da licença, a mãe e o pai, devem 
informar os respetivos empregadores, até sete dias após o parto, do 
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início e fim dos períodos a gozar por cada um, entregando para o 
efeito declaração conjunta -artigo 40.º n.º 4 do CT. 
Caso a licença não seja partilhada pela mãe e pelo pai, o progenitor 
que gozar a licença (que pode ser o pai) informa o respetivo 
empregador sete dias após o parto da duração da licença e do 
início do respetivo período, juntando declaração do outro progenitor 
do qual conste que o mesmo exerce atividade profissional e que 
não goza a licença parental inicial –Artigo 40.º n.º 5 do CT. 
Períodos da licença parental: 
120 dias pagos a 100 % da remuneração; 
150 dias pagos a 80 %, 
mas se a mãe e o pai gozarem cada um/a, em exclusivo, pelo 
menos 30 dias consecutivos, ou dois períodos de 15 dias 
consecutivos, o montante é igual a 100 %. 
A licença parental inicial de 150 dias consecutivos, pode ter a 
duração de 180 dias consecutivos, se a mãe e o pai gozarem cada 
um/a, em exclusivo, pelo menos 30 dias consecutivos, ou dois 
períodos de 15 dias consecutivos, após o período de gozo 
obrigatório pela mãe de seis semanas, pagos a 83% da 
remuneração de referência – artigo 40.º n.º 2 do CT. 
Dispensa de trabalho - para amamentação (pela mãe) e aleitação 
(pela mãe ou pai) de dois períodos distintos, com a duração máxima 
de uma hora cada, devendo ser comunicadas ao empregador com a 
antecedência de 10 dias – artigos 47.º e 48.º do CT. 
Faltas: 
-30 dias por ano para assistência, em caso de doença ou acidente, 
a filho/a menor de 12 anos e 15 dias por ano, para assistência, a 
filho/a com 12 ou mais anos de idade -as faltas são justificadas, 
podendo o empregador exigir ao trabalhador prova da justificação. 
O montante diário dos subsídios é igual a 65% da remuneração de 
referência -artigos 49.º n.ºs 2 e 5 do CT; 
-até quatro horas, uma vez por trimestre, para se deslocar à escola 
as faltas são justificadas e não determinam perda de retribuição – 
artigo 249.º, n.º2, al. f) e artigo 255.º, n.º 1 do CT. 
Proteção no despedimento 
A trabalhadora grávida, em gozo de licença parental inicial ou que 
amamente o/a filho/a ou de trabalhador no gozo da licença parental 
inicial (pode ser o pai) têm direito à proteção no despedimento, 
sendo obrigatória a solicitação de parecer prévio pela entidade 
empregadora à Comissão para a Igualdade no Trabalho e no 
Emprego (CITE), que o deverá emitir em 30 dias – artigo 63.ºdo CT. 
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Direitos exclusivos do pai trabalhador 
A licença parental inicial exclusiva do pai tem a duração total de 25 
dias uteis, dos quais 15 são de gozo obrigatório e os outros 10 de 
gozo facultativo pagos a 100% da remuneração de referência. 
Os 15 dias úteis obrigatórios devem ser gozados nos 30 dias 
seguintes ao nascimento do/a filho/a, sendo os primeiros 5 dias 
gozados de modo consecutivo, imediatamente a seguir ao 
nascimento. Os 10 dias úteis facultativos podem ser gozados após 
os primeiros 15 dias obrigatórios, de modo consecutivo ou 
interpolado, em simultâneo com a licença parental inicial por parte 
da mãe, devendo avisar a entidade empregadora até 5 dias de 
antecedência.  
Em caso de nascimentos múltiplos, a licença parental inicial 
exclusiva do pai é acrescida de dois dias por cada gémeo/a além 
do/a primeiro/a, pagos a 100 % da remuneração de referência. 
Assédio  
É proibido o assédio moral e sexual.  
O assédio é um comportamento indesejado (gesto, palavra, atitude) 
nomeadamente baseado nalgum fator discriminatório (por ex. sexo, 
nacionalidade, deficiência etc.) e praticado com algum grau de 
repetição com o objetivo ou o efeito de afetar a dignidade da pessoa 
ou criar um ambiente intimidativo, hostil, degradante, humilhante ou 
desestabilizador.  
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