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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 21 de setembro de 2020, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República e demais Deputadas e Deputados. A 28 de 

setembro, por despacho do Senhor Vice-Presidente da Assembleia, Deputado Fernando 

Negrão, a petição foi remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), para 

apreciação, tendo chegado ao seu conhecimento a 15 de outubro de 2020. 

 

Trata-se de uma petição coletiva, nos termos do estatuído no n.º 3 do artigo 4.º da Lei do 

Exercício do Direito de Petição, de seguida também LEDP, aprovada pela Lei n.º 43/90, de 

10 de agosto (na redação da Lei n.º 6/93, de 1 de março, da Lei n.º 15/2003, de 4 de junho, 

da Lei n.º 45/2007, de 24 de agosto, da Lei n.º 51/2017, de 13 de julho, que a republicou, e 

ainda da Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro). 

 

I. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, a primeira peticionante 

encontra-se corretamente identificada, sendo mencionados o seu nome completo e endereço 

eletrónico, bem como a nacionalidade, a data de nascimento e a morada, o contacto 

telefónico, e também o tipo, o número e a validade do documento de identificação, mostrando-

se ainda genericamente cumpridos os demais requisitos formais e de tramitação constantes 

dos artigos 9.º e 17.º da LEDP. 

 

Não parece, por outro lado, verificar-se nenhuma das causas para o indeferimento liminar 

previstas no artigo 12.º desta Lei, que contém o estrito quadro normativo que deve reger o 

juízo sobre a admissibilidade das petições dirigidas à Assembleia da República. 

 

De facto, a presente petição não só não comporta a dedução de uma pretensão ilegal, como 

também não visa a reapreciação de decisões dos tribunais ou de atos administrativos 

insuscetíveis de recurso, nem foi apresentada a coberto de anonimato, não carecendo ainda 

integralmente de fundamento. 

 

Todavia, poderiam levantar-se dúvidas sobre a aplicação ao peticionado do estatuído na 

alínea c) do n.º 1 do artigo 12.º, por a iniciativa poder visar «a reapreciação, pela mesma 

entidade, de casos já anteriormente apreciados na sequência do exercício do direito de 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981239/202002181804/73476142/diploma/indice?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/73102175/view?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/107981239/202002071103/73476151/diploma/indice?q=Exerc%C3%ADcio+do+Direito+de+Peti%C3%A7%C3%A3o
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petição, salvo se forem invocados ou tiverem ocorrido novos elementos de apreciação». De 

facto, a Petição n.º 9/XIII/1.ª - «Licença parental de 6 meses, exclusiva da mãe, pela saúde 

dos nossos bebés», a Petição n.º 330/XIII/2.ª - «Solicitam que a licença de parentalidade 

possa ser gozada até 1 ano a 100%» e a Petição n.º 387/XIII/3.ª - «Solicita o prolongamento 

da licença parental até 2 anos, sem vencimento», cuja tramitação foi iniciada e concluída na 

CTSS na XIII Legislatura, demandavam tal como a iniciativa em análise o prolongamento da 

licença parental, respetivamente até 6 meses, 1 e 2 anos. 

 

Contudo, e salvo melhor opinião, não nos parece que tal seja suficiente para fundamentar um 

eventual indeferimento liminar da petição, já que se poderia invocar quer a entrada em vigor 

da Lei n.º 90/2019, de 4 de outubro, como novo elemento de apreciação desta problemática, 

quer o surgimento da pandemia da doença Covid-19, que figura no título da petição e acaba 

por enquadrar todo o peticionado. 

 

Damos assim por reproduzido o expendido a este respeito na nota de admissibilidade da 

Petição n.º 11/XIV/1.ª - «Reforço dos direitos parentais para um combate eficaz da quebra da 

natalidade em Portugal», da autoria de Celso Nuno Ventura de Sá e outros, num total de 129 

assinaturas, que sobre esta matéria propugna que «a licença da Mãe deveria ser inicialmente 

de 365 dias, 183 dias obrigatórios pagos a 100 % e 183 dias facultativos pagos igualmente a 

100%, porém com a aplicação da regra do subsídio de desemprego em que o limite máximo 

não poderá ultrapassar os 1072,25 euros. (Majoração de 50% em caso de nascimentos 

múltiplos e/ou filhos com algum tipo de deficiência)», advogando adicionalmente que «em 

simultâneo, deveria ser criado um mecanismo de proteção, para que as Mães/Pais que 

utilizem estas licenças sejam protegidos em caso de despedimento e avaliações nos 3 anos 

subsequentes ao gozo das ditas licenças», entre outras medidas, designadamente as 

dedicadas à monoparentalidade. 

 

No entanto, tendo em consideração que a apreciação desta última petição estará prestes a 

ser concluída em Comissão, antecipando-se que a apresentação do respetivo relatório poderá 

ocorrer em breve, não se propõe a junção de ambas num único processo de tramitação, tal 

como resulta do n.º 8 do artigo 17.º da LEDP, atendendo até à diferença no número de 

subscritores e às implicações procedimentais daí decorrentes. 

  

Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12687
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13011
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13068
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998586/202002071049/diploma?did=124417123&_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice&q=lei+90%2F2019
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13378


 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 129/XIV/2.ª                                                                                                  4 

Deverá também recordar-se que, de acordo com o n.º 2 do artigo 17.º da LEDP, na redação 

atualmente em vigor, qualquer cidadão que goze de legitimidade nos termos do artigo 4.º 

desta mesma Lei, e apresente os elementos de identificação previstos no n.º 3 do artigo 6.º, 

poderá tornar-se peticionário por adesão a esta petição, num prazo de 30 dias a contar da 

data da sua admissão, mediante declaração escrita à comissão parlamentar competente em 

que aceite os termos e a pretensão expressa na petição. 

 

II. A petição 

 

1. Os 24.822 (vinte e quatro mil, oitocentos e vinte e dois) peticionários1 defendem ser 

«imperativa e urgente a reavaliação da licença de maternidade», em especial no atual 

contexto da pandemia da doença Covid-19, devendo essa medida ser aplicada a todas as 

mães que tiveram bebé em 2020 até tempo indeterminado, com retroativos. 

 

De seguida, dando conta que apesar de o alargamento da licença até 12 meses ter sido 

discutido no Parlamento em 20192, a sua duração não foi, entretanto, alterada, mau grado 

«todo um vasto e totalmente lógico argumentário e enquadramento das melhores práticas na 

Europa», elencam as modalidades de licenças maternais existentes, bem como as 

correspondentes remunerações, constatando que o presente nível salarial não permite que 

as famílias gozem de períodos de licenças mais alargados. 

 

Sublinhando os prejuízos decorrentes da colocação de um bebé de 4, 5 ou 8 meses numa 

creche/berçário, os peticionários assinalam que tal se revela ainda mais contraproducente na 

atual conjuntura pandémica, antevendo impactos futuros na saúde e na economia e  

recordando o desgaste físico e psicológico e a particular fragilidade imunológica das grávidas 

e mães de 2020, tendo em conta até um confinamento mais rigoroso e as demais privações 

resultantes de toda esta situação. 

 

 
1 Corresponde ao número total de assinaturas validadas, apesar de se aludir no texto da petição a mais de 25.000 
recolhidas em cinco dias, e de na plataforma eletrónica de recolha de assinaturas constar, nesta data, a referência 
a 28.361 assinaturas.  
Refira-se que, atento o número de subscrições, a discussão da iniciativa em Plenário seria sempre obrigatória, 
independentemente das alterações promovidas pela Lei n.º 63/2020, de 29 de outubro, que, como se sabe, elevou 
o limiar mínimo para apreciação imperativa das petições em reunião plenária de 4001 para 7501 assinaturas. 
Porém, esta modificação não é aplicável neste caso, já que a petição em análise deu entrada ainda antes da 
entrada em vigor do diploma, a 30 de outubro.    
2 Referindo-se aparentemente ao debate em Plenário a 8 de maio de 2019 da já mencionada Petição n.º 
330/XIII/2.ª, subscrita por Liliana Isabel Rodrigues Madeira Grigor e outros, num total de 21.038 assinaturas.  

https://dre.pt/home/-/dre/146809939/details/maximized
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13011
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13011
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Desta forma, «considerando a necessidade do isolamento/distância social, a vulnerabilidade 

dos bebés e mães/pais neste contexto», os peticionários apelam à criação de condições que 

garantam a possibilidade, opcional, de as mães poderem beneficiar da licença de maternidade 

sem penalizações durante os primeiros 12 meses de vida do filho.      

 

2. A Constituição da República Portuguesa estabelece no artigo 68.º a proteção devida à 

paternidade e maternidade, estipulando no n.º 4 deste preceito que «a lei regula a atribuição 

às mães e aos pais de direitos de dispensa de trabalho por período adequado, de acordo com 

os interesses da criança e as necessidades do agregado familiar.»  

 

Ademais, a matéria abordada na iniciativa em apreço encontra consagração legal nos artigos 

33.º a 65.º do Código do Trabalho (CT), que compõem a Subsecção IV (Parentalidade) da 

Secção II (Sujeitos) do Título II (Contrato de trabalho) do Livro I (Parte geral). Atento o 

articulado, merecem especial destaque o artigo 40.º (Licença parental inicial), o artigo 41.º 

(Períodos de licença parental exclusiva da mãe) e o artigo 42.º (Licença parental inicial a gozar 

por um progenitor em caso de impossibilidade do outro), bem como o artigo 51.º (Licença 

parental complementar). Assumem também relevância o Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de 

abril - «Regulamenta a protecção na parentalidade, no âmbito da eventualidade maternidade, 

paternidade e adopção, dos trabalhadores que exercem funções públicas integrados no 

regime de protecção social convergente» e o Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril - «Regime 

jurídico de protecção social na parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no 

subsistema de solidariedade».                       

 

3. A este propósito, poderá recordar-se que na XIII Legislatura foi constituído na esfera da 

Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS) o Grupo de Trabalho – Parentalidade e 

Igualdade de Género (GT-PIG), com vista à realização de audições e apreciação de um 

conjunto de iniciativas que versavam sobre temáticas conexas, e cujos trabalhos deram 

origem à Lei n.º 90/2019, de 4 de outubro - «Reforço da proteção na parentalidade», que 

alterou precisamente os três diplomas legais enunciados. Entretanto, já na atual Legislatura, 

deram entrada as seguintes iniciativas, que abordam matérias relacionadas ou conexas com 

a presente, e que se encontram em nova apreciação na generalidade nesta Comissão: 

 

- Projeto de Lei n.º 26/XIV/1.ª (PEV) - «Garante o direito à redução de horário de trabalho, 

para efeitos de amamentação, aleitação ou acompanhamento à criança até aos três anos de 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art68
https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/602073/details/normal?p_p_auth=Mzqf4lta
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202002071636/73775364/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+trabalho
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202002071636/73775365/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202002071636/73775366/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+trabalho
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/123915628/202002071636/73775376/diploma/indice?q=c%C3%B3digo+trabalho
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34548075/view?q=decreto+lei+89%2F2009
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34548075/view?q=decreto+lei+89%2F2009
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/70157403/view?q=decreto+lei+91%2F2009
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/GTPIG/Paginas/default.aspx
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/GTPIG/Paginas/default.aspx
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/124998586/202002071049/diploma?did=124417123&_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice&q=lei+90%2F2019
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43982
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idade, promovendo uma alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei nº 7/2009, de 

12 de fevereiro»; 

- Projeto de Lei n.º 55/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Cria a dispensa para assistência a filho até aos 2 

anos, em substituição da dispensa para amamentação ou aleitação, procedendo à 15.ª 

alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho»; 

- Projeto de Lei n.º 60/XIV/1.ª (BE) - «Cria a dispensa para acompanhamento a filhos até aos 

três anos, procedendo à 16.ª alteração à Lei n.º 7/2009 de 12 de fevereiro»; 

- Projeto de Lei n.º 62/XIV/1.ª (PCP) - «Garante o direito das crianças até 3 anos a serem 

acompanhadas pelos progenitores». 

 

Para além disso, baixaram igualmente à Comissão, neste caso na especialidade, quatro 

iniciativas que versam igualmente sobre direitos parentais: 

 

- Projeto de Lei n.º 91/XIV/1.ª (BE) - «Alarga a proteção na parentalidade aos progenitores 

com filhos com deficiência, doença rara ou doença oncológica e determina o pagamento a 

100% do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença 

oncológica»; 

- Projeto de Lei n.º 95/XIV/1.ª (PCP) - «Reforço de direitos e condições de acompanhamento 

a filho com doença crónica, oncológica ou resultante de acidente»; 

- Projeto de Lei n.º 102/XIV/1.ª (PAN) - «Reforça a protecção social e laboral dos pais num 

quadro de assistência do filho com doença oncológica»; 

- Projeto de Lei n.º 111/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Acresce em 60 dias o período de licença parental 

inicial, em caso de nascimento de criança com deficiência ou doença rara e aumenta o 

montante do subsídio para assistência a filho com deficiência, doença crónica ou doença 

oncológica, procedendo à 15.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro (Código do 

Trabalho), à 7.ª alteração ao Decreto-Lei Nº 91/2009, de 9 de Abril (Regime Jurídico de 

Proteção Social na Parentalidade) e à 4.º alteração Decreto-Lei Nº 89/2009, de 9 de Abril 

(Regime Jurídico de Proteção Social na Parentalidade dos Trabalhadores da Função Pública 

Integrados no Regime de Proteção Social Convergente)». 

 

Destarte, foi ainda apresentado na presente Legislatura o Projeto de Lei n.º 524/XIV/2.ª (CH) 

- «Pelo aumento da licença parental atribuída às mães e pais do país, contribuindo, desta 

forma, para um fortalecimento dos laços familiares e, consequentemente, da taxa de 

natalidade», que baixou na generalidade à 10.ª Comissão a 24 de setembro do corrente.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44037
Cria%20a%20dispensa%20para%20acompanhamento%20a%20filhos%20até%20aos%20três%20anos,%20procedendo%20à%2016.ª%20alteração%20à%20Lei%20n.º%207/2009%20de%2012%20de%20fevereiro
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44058
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44128
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44135
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44148
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44170
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45289
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Por último, relembramos as petições tramitadas na atual e anterior Legislatura e já citadas 

anteriormente, com destaque para a Petição n.º 330/XIII/2.ª - «Solicitam que a licença de 

parentalidade possa ser gozada até 1 ano a 100%», subscrita por Liliana Isabel Rodrigues 

Madeira Grigor e outros, num total de 21.038 assinaturas.  

    

III. Tramitação subsequente 

 

1. O presente instrumento de exercício do direito de petição foi recebido na Assembleia da 

República ao abrigo dos n.ºs 3 e 4 do artigo 9.º da LEDP, através do sistema de receção 

eletrónica de petições, denominando-se vulgarmente petição online. 

 

2. Importa assinalar que a petição deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos 

da alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, por se tratar de petição coletiva subscrita por 24.822 (vinte 

e quatro mil, oitocentos e vinte e dois) cidadãos, pressupondo igualmente a audição de 

peticionantes, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º, e sendo obrigatória a publicação do 

respetivo texto no Diário da Assembleia da República, segundo o preceituado pelo n.º 1 do 

artigo 26.º, todos da LEDP.   

 

3. Atento o objeto da petição, sugere-se que, uma vez admitida, se solicite informação sobre 

o peticionado à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, entre outros 

pedidos que possam ser tidos como oportunos, dando-se conhecimento do relatório final a 

todos os Grupos Parlamentares, Deputados únicos representantes de partido e Deputadas 

não inscritas, bem como ao Governo, para ponderação do eventual exercício do direito de 

iniciativa legislativa no sentido preconizado no peticionado.  

 

Palácio de São Bento, 18 de novembro de 2020. 

 

O assessor da Comissão 

 

 

(Pedro Pacheco) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13011

