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PETIÇÃO N.º 289/XIV/2.ª 

Apoio aos voluntários (período de férias)     

 

RELATÓRIO FINAL 

 

I – Nota prévia 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 25 de agosto de 2021, sendo dirigida 

ao Senhor Presidente da Assembleia da República. A 13 de setembro, por despacho 

da Senhora Vice-Presidente da Assembleia, Deputada Edite Estrela, a petição foi 

remetida à Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), para apreciação, 

chegando ao seu conhecimento a 20 de setembro de 2021. 

 

A petição foi admitida pela Comissão de Trabalho e Segurança Social a 29 de 

setembro de 2021, que deliberou igualmente a não nomeação do relator, resultando 

o relatório final da convolação da nota de admissibilidade, nos termos do disposto no 

n.º 5 do artigo 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição (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 da Lei n.º 63/2020 de 29 de outubro). 

 

II – Da Petição 

 

a) Exame da petição 

 

O objeto desta petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionário 

encontra-se corretamente identificado, sendo mencionado o seu nome completo, bem 

como a nacionalidade, a data de nascimento, o endereço de correio eletrónico, a 

morada e 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. 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/146809939/details/maximized


 
Comissão de Trabalho e Segurança Social 

 

 2 

 

Com efeito, satisfazendo-se o disposto nos n.ºs 5 e 6 do artigo 17.º da Lei do Exercício 

do Direito de Petição, verifica-se não ter ocorrido nenhuma das causas legalmente 

previstas no artigo 12.º para o indeferimento liminar da presente petição, que cumpre 

os requisitos formais legalmente fixados nos n.ºs 2 e 5 do artigo 9.º, razão pela qual 

foi corretamente admitida. 

 

Verifica-se terem ocorrido quatro subscrições por adesão a esta petição durante o 

prazo de 30 dias sobre a data da sua admissão, ao abrigo do disposto no n.º 2 do 

artigo 17.º da mesma Lei, pelo que se mantém válida a deliberação da Comissão de 

não nomeação de relator, em conformidade com o disposto no n.º 5 do mesmo artigo, 

atento o número final de assinaturas: 10 (dez). 

  

Assim sendo, compete à Comissão de Trabalho e Segurança Social concluir a sua 

apreciação, através da outorga do presente relatório final, elaborado com base na 

respetiva nota de admissibilidade, e que é subscrito pelo Presidente da Comissão. 

 

b) Objeto da petição 

  

Os peticionantes defendem que é importante o debate sobre o apoio ao voluntariado, 

alicerçando a sua pretensão nas seguintes premissas:  os voluntários, para além das 

suas responsabilidades pessoais, prescindem do seu tempo para colmatar muitas 

áreas onde o Estado Português não atua e, muitas vezes, reservam dias de férias 

para poderem cumprir as suas responsabilidades de voluntariado. Como tal, 

sublinham que deveria existir uma recompensa para os voluntários que torne possível 

a conciliação entra a sua vida pessoal, profissional, académica e de voluntariado.  

 

Concluem assim peticionando que todas as pessoas que realizem trabalho voluntário 

há mais de um ano, e que comprovadamente completem um total de 200 horas por 

ano, tenham um prolongamento do seu período de férias anuais por 3 dias.   
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Deste modo, pugnam por uma alteração legislativa neste âmbito, tendo em vista o 

«bem comum e a justiça social». 

              

Por fim, registe-se que foi suscitada a pronúncia escrita da Senhora Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, não tendo a Comissão recebido até à 

data qualquer resposta neste âmbito. 

 

Face ao exposto, a Comissão de Trabalho e Segurança Social é de parecer: 

 

a) Que deve ser dado conhecimento da Petição n.º 289/XIV/2.ª e do presente 

relatório aos Grupos Parlamentares, Deputados Únicos Representantes de 

Partido e Deputadas não inscritas, bem como ao Governo, para consideração 

do exposto pelos peticionários; 

b) Que deve ser dado conhecimento ao primeiro peticionário do teor do presente 

relatório, nos termos da alínea m) do n.º 1 do artigo 19.º da Lei do Exercício 

do Direito de Petição, após o que deve ter lugar o arquivamento da petição; 

c) Que deve o presente relatório ser enviado ao Senhor Presidente da 

Assembleia da República, nos termos do n.º 12 do artigo 17.º da Lei de 

Exercício do Direito de Petição. 

 

Palácio de São Bento, 2 de dezembro de 2021 

 


