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I. A Petição 

 

1. Introdução 

 

A presente petição deu entrada no Parlamento a 7 de janeiro de 2022, sendo dirigida ao 

Senhor Presidente da Assembleia da República. A 12 de janeiro, por despacho da Senhora 

Vice-Presidente da Assembleia na XIV Legislatura, Deputada Edite Estrela, a petição foi 

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

chegado ao conhecimento desta no dia seguinte. 

 

A 13 de abril de 2022, por despacho do Senhor Presidente da Assembleia da República, a 

petição sub judice transitou para a Comissão de Trabalho, Segurança Social e Inclusão da 

XV Legislatura. 

 

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, doravante designada 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). 

   

2. Objeto e motivação  

 

Os subscritores dirigem-se à Assembleia da República solicitando que seja consagrada a 

possibilidade de acesso à reforma antecipada por trabalhadores que exerçam funções em 

regime de três turnos rotativos.  

 

Em defesa da sua pretensão, sublinham as consequências nefastas que o referido regime 

implica para a saúde dos trabalhadores, reconhecidas por diversas entidades na área da 

saúde, e referem que, atento o complemento recebido por estes profissionais de 25% sobre 

a respetiva remuneração base, as suas contribuições geram uma maior receita fiscal para o 

Estado Português.  

 

Os peticionários apelam a que seja atribuída a reforma antecipada aos trabalhadores por 

turnos que perfaçam os 60 anos de idade, considerando como critério de atribuição o exercício 

https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175
https://dre.pt/dre/legislacao-consolidada/lei/1990-73102175
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de trabalho em regime de turnos de forma interpolada ou sucessiva, respetivamente, por 20 

ou 15 anos. 

 

3. Análise preliminar sobre a admissibilidade da petição 

 

1 - O objeto da petição está especificado e o texto é inteligível, o primeiro peticionário 

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

de correio eletrónico, data de nascimento, morada e ainda 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. 

 

Sem prejuízo, afigura-se-nos que a pretensão enunciada pelos subscritores visa a 

reapreciação de uma questão já analisada pela Assembleia da República, como adiante 

se demonstrará, o que, nos termos da alínea c) do n.º 2 do artigo 12.º da LEDP, determina 

o indeferimento liminar da presente petição.  

 

2 – Com efeito, na XIII Legislatura, foi apresentada a Petição n.º 655/XIII/4.ª - «Pela 

antecipação da idade de reforma dos trabalhadores por turnos», da iniciativa de Maria de 

Fátima Marques Messias, que versava sobre matéria idêntica ao objeto da presente petição.  

 

Na referida petição, os subscritores requeriam «a antecipação da idade de reforma para os 

55 anos de idade, para os trabalhadores por turnos, sem perda de direitos e com bonificação 

dos anos de contribuição para a Segurança Social, sem prejuízo da passagem à reforma, sem 

penalizações, de todos os trabalhadores por turnos com 40 anos de descontos, 

independentemente da idade.» 

 

Apontavam os peticionários, tal como os subscritores da petição sub judice, as consequências 

prejudiciais que o regime de trabalho por turnos comporta para a saúde dos trabalhadores, 

bem como para o seu bem-estar social, condicionando a conciliação entre o trabalho e a vida 

familiar e pessoal.  

 

Apesar da similitude no que respeita aos fundamentos e ao pedido, cumpre sublinhar que, 

enquanto na petição apresentada na XIII Legislatura, os subscritores defendiam que a reforma 

antecipada fosse atribuída aos trabalhadores por turnos que perfizessem 55 anos de idade 

ou, independentemente da idade, logo que completassem 40 anos de carreira contributiva, na 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13347
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petição em apreço, como atrás se expôs, a proposta apresentada passa pela possibilidade de 

concessão da reforma antecipada aos 60 anos de idade, considerando como critério de 

atribuição o exercício de trabalho em regime de turnos de forma interpolada ou sucessiva, 

respetivamente, por 20 ou 15 anos.  

 

As diferenças que assinalámos não parecem afetar a conclusão a que anteriormente 

chegámos, isto é, apesar das nuances nas propostas quanto à concretização do regime, a 

questão central abordada nas petições é idêntica, trata-se de colocar à apreciação da 

Assembleia a possibilidade de atribuição da reforma antecipada aos trabalhadores por turnos. 

 

Acresce à nossa argumentação que, com o fim da XIII Legislatura, a Petição n.º 655/XIII/4.ª 

acabou por transitar e ser apreciada na XIV Legislatura, tendo sido aprovado o respetivo 

relatório final em 15 de julho de 2020. Em nosso entendimento, não deve ser ignorada a 

proximidade temporal entre a conclusão da sua apreciação pela Assembleia da República e 

a apresentação de um nova petição com objeto idêntico, pelo que, como atrás afirmámos, 

deve a presente petição ser indeferida liminarmente por visar a reapreciação pela mesma 

entidade, in casu a Assembleia da República, de uma questão já anteriormente analisada, 

não tendo sido invocados ou ocorrido novos elementos de apreciação, conforme disposto na 

alínea c) do artigo 12.º da LEDP. 

 

Pelo exposto, propõe-se o indeferimento da presente petição. 

 

Caso a Comissão venha deliberar em sentido contrário, admitindo a petição, importa 

referir os seguintes aspetos quanto à tramitação subsequente: 

1. Por se tratar de petição subscrita por número superior a 100 subscritores, uma vez 

admitida, deve ser designado um Deputado relator, nos termos do disposto no n.º 5 do 

artigo 17.º da LEDP; 

2. Atento o objeto da petição, sugere-se que, a final, seja enviada cópia do texto da petição 

e do relatório que sobre ela recair à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social, para conhecimento, e ainda a todos Grupos Parlamentares e 

Deputados únicos representantes de um partido, para ponderação do eventual exercício 

do poder de iniciativa legislativa no sentido propugnado pelos peticionários; 

3. A petição sub judice não deverá ser objeto de apreciação em Plenário, nos termos da 

alínea a) do n.º 1 do artigo 24.º, nem pressupõe a audição de peticionários, de acordo 

com o n.º 1 do artigo 21.º, verificando-se, contudo, a obrigatoriedade da sua publicação 

https://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/s2b/14/01/051/2020-07-18/12?pgs=8-12&org=PLC&plcdf=true
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em Diário da Assembleia da República, ao abrigo da alínea a) do n.º 1 do artigo 26.º, 

todos da LEDP; 

4. Dando cumprimento ao disposto no n.º 6 do artigo 17.º da LEDP, esta Comissão deverá 

apreciar e deliberar sobre a presente petição no prazo de 60 dias a contar da data da sua 

admissão, descontados os períodos de suspensão do funcionamento da Assembleia da 

República, devendo o primeiro peticionário ser notificado do teor das deliberações que 

vierem a ser tomadas. 

 

 

Palácio de São Bento, 19 de abril de 2022 

 

A assessora da Comissão 

 

Vanessa Louro 


