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A SUA EXCELÊNCIA 

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA DA 

REPÚBLICA 

 

Registo        Data 

COM10XV/2023/10       08/02/2023 

 

 

Assunto: Solicitação de subida a Plenário para votação, na generalidade, dos Projetos de 

Lei n.ºs 169/XV/1ª (L), 170/XV/1ª (L), 174/XV/1.ª (PAN) e 176/XV/1.ª (PAN) 

 

Tendo decorrido, em sede de Comissão, a nova apreciação na generalidade dos Projetos de 

Lei n.ºs: 

- 169/XV/1ª (L) — Alarga os direitos de parentalidade no âmbito do Código do Trabalho, 

reforçando os direitos das crianças e reforçando a igualdade de género na parentalidade 

(23.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, do Código do Trabalho);  

- 170/XV/1ª (L) — Estabelece as 7 horas por dia e as 35 horas por semana como o máximo 

do período normal de trabalho em Portugal (23.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, do Código do Trabalho);  

- 174/XV/1.ª (PAN) — Prevê o regime de faltas por dores menstruais, alterando o Código do 

Trabalho; e 

- 176/XV/1.ª (PAN) — Aprova medidas de reforço da proteção na parentalidade, procedendo 

para o efeito à décima sexta alteração ao Código do Trabalho e à sexta alteração ao regime 

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

subsistema de solidariedade,  

 

Venho, nos termos do disposto no artigo 139.º do Regimento da Assembleia da República e 

de acordo com a vontade expressa pelos respetivos proponentes, solicitar a subida a 

plenário dos referidos projetos de lei, para a sua votação na generalidade.  
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Com os melhores cumprimentos, 
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