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Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 20 de outubro de 2021, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. A 2 de novembro, por despacho do Senhor 

Vice-Presidente da Assembleia, Deputado António Filipe, a petição foi remetida à Comissão 

de Trabalho e Segurança Social (CTSS), para apreciação, tendo chegado ao seu 

conhecimento no dia seguinte, 3 de novembro de 2021. 

 

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, e não só a primeira peticionante 

se encontra corretamente identificada, sendo mencionado no texto da petição a sua morada 

e designação, bem como o número de identificação e a condição de pessoa coletiva de 

interesse público, e ainda o nome completo do Presidente da Comissão Diretiva, que a 

representa para o efeito, como também são indicados em folha autónoma o endereço 

eletrónico do seu representante, bem como a nacionalidade, a data de nascimento, 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. 

 

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. 

  

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175-73102915
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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Nesse sentido, propõe-se a admissão da presente petição. 

 

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 82.620 (oitenta e dois mil, seiscentos e vinte) peticionários1 começam por enquadrar o 

seu repto com uma citação do Presidente da Comissão Executiva da Acreditar - Associação 

de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, João de Bragança, que em suma constata a 

insuficiência do período de 5 (cinco) dias de faltas justificadas ao trabalho após a morte de 

um filho. 

Posto isto, e no seguimento da exposição, procede-se à descrição da primeira peticionante, 

com apresentação mais detalhada em anexo, referindo-se que esta, no âmbito da sua missão, 

é testemunha de «um efeito psicológico extremamente nefasto, e praticamente irreversível, 

aquando do luto parental», anexando-se igualmente, no texto do peticionado, evidência 

científica a propósito do luto parental. 

Deste modo, reiterando que o período de 5 (cinco) dias consagrado quer no Código do 

Trabalho (CT) – alínea b) do n.º 2 do artigo 249.º e alínea a) do n.º 1 do artigo 251.º, quer na 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP) - alínea b) do n.º 2 do artigo 134.º, é 

manifestamente insuficiente, os subscritores da petição acrescentam que esse período 

praticamente se esgota «no tratamento de formalidades atinentes à morte de um ser-humano, 

não restando sequer um merecido período de pausa laboral para o exercício efetivo do 

devastador Luto Parental». Por outro lado, não deixam de invocar a divergência deste modelo 

com as políticas socias e de emprego em vigor no século XXI, v.g. o Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais, e bem assim de alegar a flexibilidade das entidades empregadoras para conferir aos 

seus trabalhadores mais do que os dias legalmente atribuídos, o que no seu entender não 

 
1 Apesar de os peticionários terem procedido à entrega presencial de 83.508 assinaturas com o texto da petição, 
em audiência concedida para o efeito pelo Senhor Vice-Presidente da Assembleia da República, Deputado José 
Manuel Pureza, a 12 de outubro de 2021, apenas terão sido validadas 82.620, o que em nada influencia a 
tramitação da iniciativa, já que, atento o número de subscrições, a sua discussão 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.  

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-124446208
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46748675
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2014-57466875-57517687
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pt
https://dre.pt/home/-/dre/146809939/details/maximized


 

Nota de Admissibilidade da Petição n.º 317/XIV/3.ª                                                                                                  4 

pode deixar de ser interpretado como um uso laboral, que é igualmente fonte específica do 

Direito do Trabalho, tal como estipulado pelo artigo 1.º do CT. 

Para além disso, regista-se a existência de movimento de alterações legislativas a nível 

europeu com o intuito de aumentar o período de luto parental, em alguns casos até em função 

de iniciativas de cidadãos, como foi o caso da Jack’s Law no Reino Unido2.     

Nestes termos, os peticionários requerem que sejam «promovidas todas as necessárias 

iniciativas legislativas para a alteração do Regime Legal do Luto Parental, tendo em vista (…) 

o aumento do número de dias de faltas justificadas, dos atuais 5 dias consecutivos para 20 

dias consecutivos» e ainda «outros aspetos que a análise parlamentar aprofundada deste 

tema possa suscitar, em prol dos interesses dos trabalhadores vítimas de Luto Parental.» 

Por fim, solicita-se igualmente a audição dos representantes da Acreditar na comissão 

parlamentar competente, anunciando que se farão acompanhar por advogado constituído 

para o efeito.  

 

2. Na análise da presente petição, não se poderá seguramente ignorar o eco e a unanimidade 

que esta iniciativa gerou na opinião pública e publicada, de que de resto a primeira peticionária 

dá conta na sua página eletrónica. 

 

Aliás, tal como também se faz nesta página, aproveitamos para transcrever as palavras do 

Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Deputado Pedro Roque, a 

propósito da audição da Acreditar na reunião da Comissão de 13 de outubro, a requerimento 

do Grupo Parlamentar do PSD, precisamente no seguimento da petição aqui em análise: «São 

raras as causas que neste Parlamento obtêm um consenso e uma aceitação tão generalizada 

e estamos em crer que (…), o mais rapidamente possível, este assunto será ultrapassado»3.   

 

Com esta finalidade, e especificamente sobre esta matéria, deram entrada até agora no 

Parlamento as seguintes iniciativas: 

- Projeto de Lei n.º 767/XIV/2.ª (NiCR) - «Altera o regime do luto parental e reconhece o direito 

ao luto em caso de perda gestacional»; 

 
2 Mais concretamente o Parental Bereavement (Leave and Pay) Act 2018 e as Parental Bereavement Leave 
Regulations 2020, aprovadas no Reino Unido, respetivamente, a 14 de maio de 2018 e a 9 de março de 2020. 
3 Por ocasião da audição, e para além do texto da sua iniciativa, a primeira peticionária fez chegar a esta Comissão 
um elenco (praticamente) exaustivo dos diferentes regimes dos Estados-Membros da União Europeia, incluindo 
ainda a mencionada solução inglesa.    

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/2009-34546475-46717875
https://www.peticaolutoparental.com/imprensa
https://www.peticaolutoparental.com/
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127342
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110600
https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2018/24/contents
file:///C:/Users/mjoao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HHO46LIT/The%20Parental%20Bereavement%20Leave%20Regulations%202020
file:///C:/Users/mjoao/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/HHO46LIT/The%20Parental%20Bereavement%20Leave%20Regulations%202020
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c7a41354d6d566d4e6d55794c574e6b4e5751744e4749344d5331684d4455324c574d324e6a4d784e6a6b3359545a694d6935775a47593d&fich=092ef6e2-cd5d-4b81-a056-c6631697a6b2.pdf&Inline=true
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- Projeto de Lei n.º 926/XIV/2.ª (PAN) - «Altera o regime de faltas por motivo de luto 

procedendo à décima sétima alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro»; 

- Projeto de Lei n.º 927/XIV/2.ª (BE) - «Alarga o período de faltas justificadas por motivo de 

falecimento de cônjuge, parente ou afim (17.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)»; 

- Projeto de Lei n.º 949/XIV/3.ª (NiJKM) - «Pelo alargamento do período de faltas justificadas 

por falecimento de cônjuge, parente ou afim ou perda gestacional (17.ª alteração ao Código 

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)»; 

- Projeto de Lei n.º 993/XIV/3.ª (PS) - «Aumenta o período de falta justificada por motivo de 

falecimento de descendente de 1º grau na linha reta ou equiparado - 17.ª Alteração ao Código 

do Trabalho, aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro». 

 

A este propósito, aproveitamos para remeter para o Parecer e Nota Técnica do Projeto de Lei 

n.º 767/XIV/2.ª (NiCR), em especial para o enquadramento nacional e internacional, que aqui 

damos por reproduzido. 

    

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 82.620 

(oitenta e dois mil, seiscentos e vinte) cidadãos, pressupondo igualmente a audição de 

peticionantes, de acordo com o n.º 1 do artigo 21.º (que poderá ser eventualmente dada como 

já concretizada com a audição cumprida a 13 de outubro, como aludido anteriormente, e tendo 

em vista a almejada celeridade procedimental), 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, a final, seja remetido o respetivo texto e o 

relatório final que sobre ele recair aos Grupos Parlamentares, Deputados únicos 

representantes de partido e Deputadas não inscritas, para eventual exercício do direito de 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121089
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121090
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121126
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121195
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063484d364c793968636d356c6443397a6158526c6379395953565a4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c32526d59324e684d6d49784c5449784d544d744e44497a595330354e6a45334c545a6a595451774d3259784e6a59325a6935775a47593d&fich=dfcca2b1-2113-423a-9617-6ca403f1666f.pdf&Inline=true
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iniciativa legislativa no sentido preconizado pelos peticionários, conforme previsto na alínea 

d) do  n.º 1 do artigo 19.º da LEDP, sem embargo dos projetos de lei elencados, bem como à 

Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, para os efeitos tidos por 

convenientes, ao abrigo do disposto na alínea e) da norma supra mencionada. 

 

Palácio de São Bento, 9 de novembro de 2021. 

 

O assessor da Comissão 

 

 

(Pedro Pacheco) 


