DIREITOS DE IGUALDADE
E PARENTALIDADE
Sabias que
A CITE, Comissão para a Igualdade no Trabalho e no
Emprego, tem poder para analisar e dar pareceres
para que se cumpra a lei relacionada com direitos da
Paternidade e de Igualdade salarial entre mulheres e
homens.

Como Agir
Se estás a ser discriminada/o no teu local de trabalho:

FIEQUIMETAL
Intersindical
das Indústrias
Metalúrgicas,
SinFederação
dicato dos Trabal
hadores das Indústri
as Transformadoras,
Energia Químicas,
e ActividadesEléctricas,
do Ambiente
Farmacêuticas, Celulose, Papel, Gráfica, Imprensa, Energia e Minas

• Dirige-te ao teu Sindicato, fala com a/o Dirigente
Sindical, Delegado/a Sindical, que te apoiarão a
fazer a queixa/participação à Comissão para a
Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) e à
Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT).

A Comissão para a Igualdade entre
Mulheres e Homens - CIMH/Fiequimetal

POR SER MULHER, TRABALHADORA E MÃE
NÃO POSSO GANHAR MENOS E TER MENOS DIREITOS
ESTA ILEGALIDADE TEM QUE ACABAR !
Princípio da Igualdade
Todos os cidadãos têm a mesma dignidade social e são
iguais perante a lei.
Art.º. 13º da Constituição da República

Os/as trabalhadores/as têm direito à igualdade
de condições de trabalho, em particular quanto à
retribuição, devendo os elementos que a determinam
não conter qualquer discriminação fundada no sexo.
Os sistemas de descrição de tarefas e de avaliação de
funções devem assentar em critérios objectivos comuns
a homens e mulheres, de forma a excluir qualquer
discriminação.
A igualdade de retribuição implica que, para trabalho
igual, salário igual, ou de valor igual.
As licenças, faltas ou dispensas relativas à protecção na
parentalidade não podem fundamentar diferenças na
retribuição dos trabalhadores/as.
Art.º 31.º Código de Trabalho

DISPENSA PARA CONSULTA PRÉ-NATAL,
PREPARAÇÃO PARA O PARTO,
AMAMENTAÇÃO OU ALEITAÇÃO.
São direitos consagrados na lei, para o apoio ao
desenvolvimento da criança
A trabalhadora grávida tem direito a dispensa do trabalho
para consultas pré-natais (a preparação para o parto é
equiparada a consulta pré-natal), pelo tempo e número
de vezes necessários, o pai tem direito de acompanhar a
mãe a 3 consultas pré-natal. A entidade patronal pode
exigir ao trabalhador/a a apresentação de prova destas
consultas ou declaração dos mesmos factos.
A mãe que amamenta o filho tem direito a dispensa
de trabalho para o efeito, durante o tempo que durar a
amamentação (com apresentação de atestado médico).
No caso de não haver amamentação, desde que ambos
os progenitores exerçam actividade profissional, qualquer
deles ou ambos, consoante decisão conjunta, têm direito
a dispensa para aleitação, até o filho perfazer um ano.
A dispensa diária para amamentação ou aleitação
é gozada em dois períodos distintos, com a duração
máxima de uma hora cada, salvo se outro regime for
acordado com a entidade patronal.
A dispensa para consulta pré-natal, amamentação ou
aleitação, preparação para o parto, e acompanhamento
do pai ás consultas pré-natal, não determina perda
de quaisquer direitos e é considerada como prestação
efectiva de trabalho e são pagas a 100% pela entidade
patronal.
Estas dispensas não podem retirar direitos ou qualquer
tipo de prémios, seja de assiduidade ou produtividade,
porque contam como tempo efectivo de trabalho,
renumerados a 100 %.
Art.º46, 47.º e 65 Código de Trabalho

