
Protecção à maternidade 
e outros dispositivos legais relacionados, no 
CL caboverdiano

O Capítulo III do Código Laboral de Cabo 
Verde, subordinado ao trabalho da mulher, 

regulamenta nos seus artigos 270º e 271º, respec-
tivamente a Protecção e a Licença da materni-

dade, no 272º Dispensas para consultas, no 273º 
Licença especial na gravidez de risco, no 274º 

Dispensa para amamentação e, por último, no 
275º o Despedimento.

A grávida, para poder exercer os seus direitos, deverá co-
municar, logo que possível, à sua entidade patronal que 
está grávida, por escrito, apresentando um atestado mé-
dico. Sempre que lhe seja exigido pelo empregador deve 
apresentar comprovação médica do seu estado.

O Artigo 270º concede a protecção da maternidade à mu-
lher grávida nos termos em que esta deve trabalhar em 
condições que não prejudiquem a gestação. Durante o pe-
ríodo de gravidez e após o parto são assegurados à mulher 
trabalhadora, entre outros, os seguintes direitos:

a) Não desempenhar, sem diminuição do salário, trabalhos 
desaconselháveis ao seu estado;
b) Não prestar trabalho extraordinário ou trabalho noctur-
no, nem ser deslocada do local de trabalho habitual;
c) Interromper o trabalho diário para aleitamento e cuida-
dos dos filhos, sem perda de salário.

Artigo 271º dá o direito à licença de maternidade por 60 
dias por altura do parto. O pai tem direito a licença, por pe-
ríodo de duração igual àquele a que a mãe teria nos casos: 
de incapacidade física ou psíquica da mãe, e enquanto esta 
se mantiver, ou pela morte da mãe, durante o período de 
120 dias imediatamente a seguir ao parto.

Artigo 272º permite a dispensas para consultas, quando 
a consulta só for possível dentro do horário de funciona-
mento normal da empresa, pode ser exigida à trabalhadora 
a apresentação de documento comprovativo dessa circuns-
tância, mas a trabalhadora grávida deve, sempre que possí-
vel, recorrer às consultas pré-natais fora do horário normal 
da empresa.

Já o artigo 273º faz a concessão da licença especial na gra-
videz de risco, em situação de risco para si, ou para o nas-
cituro, impeditivo do exercício das funções. Seja qual for 
o motivo determinante do impedimento, goza do direito a 
licença especial pelo tempo necessário a prevenir o risco, 
caso não lhe seja garantido o exercício de funções e/ou lo-
cal compatíveis com o seu estado.

Durante os primeiros seis meses a seguir ao parto, o artigo 
274º permite, à trabalhadora, a dispensa para amamenta-
ção, de 45 minutos, em cada período de trabalho. 

Para assegurar os direitos concebidos nos artigos anterio-
res, sem despedimento, o artigo 275º diz que salvo.
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