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Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho 

 
RELATÓRIO E PARECER SOBRE O PROJETO DE LEI 185/XIV (PEV) – “CONSAGRA A 

TERÇA-FEIRA DE CARNAVAL COMO FERIADO NACIONAL OBRIGATÓRIO (16ª 

ALTERAÇÃO AO CÓDIGO DE TRABALHO APROVADO PELA LEI Nº 7/2009, DE 12 DE 

FEVEREIRO” 
 

Capítulo I 

INTRODUÇÃO 
___________________________________________________________________________ 

A Subcomissão de Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho procedeu à 

apreciação, relato e emissão de parecer, na sequência do solicitado por Sua Excelência 

a Presidente da Assembleia Legislativa, sobre o “Projeto de Lei n.º 185/XIV (PEV) – 

“Consagra a terça-feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório (16.ª Alteração 

ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro)”. 

 
O supramencionado Projeto de Lei deu entrada na Assembleia Legislativa da Região 

Autónoma dos Açores a 27 de janeiro de 2020, tendo sido enviado à Comissão de 

Assuntos Parlamentares, Ambiente e Trabalho para apreciação, relato e emissão de 

parecer.  

Capítulo II 

ENQUADRAMENTO JURÍDICO 

___________________________________________________________________________ 

A audição dos órgãos de governo próprio da Região Autónoma dos Açores 

relativamente às questões de competência dos órgãos de soberania que digam respeito 

à Região exerce-se por força do disposto no n.º 2 do artigo 229.º da Constituição da 

República Portuguesa e na alínea g) do n.º 1 do artigo 7.º do Estatuto Político-

Administrativo da Região Autónoma dos Açores. 

Tratando-se de atos legislativos, compete à Assembleia Legislativa a emissão do 

respetivo parecer no prazo de 20 (vinte) dias, nos termos do disposto nos artigos 116.º 

e 118.º do Estatuto Político-Administrativo da Região Autónoma dos Açores.  

A emissão do parecer da Assembleia Legislativa cabe à comissão especializada 

permanente competente em razão da matéria, nos termos da alínea e) do artigo 42.º do 

Regimento. 
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Nos termos do disposto na Resolução da Assembleia Legislativa da Região Autónoma 

dos Açores n.º 18/2016/A, de 6 de dezembro, alterada pela Resolução da Assembleia 

Legislativa da Região Autónoma dos Açores n.º 22/2019/A, de 26 de novembro, a 

matéria em apreço é da competência da Comissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho. 

 

Capítulo III 

APRECIAÇÃO DA INICIATIVA 

___________________________________________________________________________ 

a) Na generalidade 

A iniciativa em apreciação visa – cf. artigo 1.º – proceder “à alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei 7/2009, de 12 de fevereiro, com as alterações introduzidas 

pelas Leis n.ºs 105/2009, de 14 de setembro, 53/2011, de 14 de outubro, 23/2012, de 25 

de junho, 47/2012, de 29 de agosto, 69/2013, de 30 de agosto, 27/2014, de 8 de maio e 

55/2014, de 25 de agosto, 28/2015, de 14 abril, 120/2015, de 1 de setembro, 8/2016, de 

1 de abril, 28/2016, de 23 de agosto e 73/2017, de 16 de Agosto, 14/2018, de 19 de 

março, 90/2019, de 4 de setembro e 93/2019, de 4 de setembro.” 

A iniciativa ora em apreciação começa por salientar que “Desde a XII Legislatura, Os 

Verdes têm vindo a apresentar iniciativas legislativas com vista a consagrar a terça-

feira de Carnaval como feriado nacional obrigatório, mas que nunca mereceram o voto 

favorável do PS, PSD e CDS/PP.” 

Não obstante este facto, é referido que “Os Verdes voltam assim a insistir nesta 

proposta, não só porque há muito que entre os portugueses existe uma grande tradição 

carnavalesca; motivo pelo qual, o Carnaval ou Entrudo representa, no calendário 

cerimonial português, um dos mais importantes ciclos festivos do nosso país; como 

também porque, quando a terça-feira de Carnaval é considerada como feriado, tanto 

os cidadãos, como os municípios e os sectores do comércio e turismo têm de ficar à 

espera da decisão do Governo, que às vezes ocorre apenas a uma ou duas semanas 

antes do entrudo. Uma espera que, para além de não facilitar quem pretende nesse 
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período organizar atempadamente “uma saída” em família, dificulta ainda a 

organização das festividades por parte dos municípios e dos operadores de turismo e 

hotelaria, que ficam na incerteza e na expetativa perante os investimentos que 

pretendem fazer no Carnaval.” 

Reforça-se sempre, ao longo do preâmbulo, que “o Carnaval continua a ser entendido 

e interiorizado como um verdadeiro feriado obrigatório.”  

Tal resulta, por exemplo, vertido na interrupção letiva do calendário escolar e, 

também, da “Operação Carnaval” que todos os anos é operacionalizada pela Guarda 

Nacional Republicana. 

Assim, em conclusão, através da presente pretende-se “proceder à alteração do Código 

do Trabalho no sentido de incluir a terça-feira de Carnaval no elenco dos feriados 

obrigatórios.” 

 
b) Na especialidade 

Na análise na especialidade não foram apresentadas propostas de alteração. 

 

Capítulo IV 

SÍNTESE DAS POSIÇÕES DOS DEPUTADOS 

___________________________________________________________________________ 

O Grupo Parlamentar do PS emitiu parecer desfavorável quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do PSD absteve-se quanto à iniciativa.  

O Grupo Parlamentar do BE emitiu parecer favorável quanto à iniciativa. 

A Deputada Independente não se pronunciou quanto à iniciativa. 

 

Nos termos do n.º 4 do artigo 195.º do Regimento da Assembleia Legislativa, a 

Comissão promoveu, ainda, a consulta ao Grupo Parlamentar do CDS-PP e às 

Representações Parlamentares do PCP e do PPM, que não se manifestaram sobre a 

iniciativa em apreço. 
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Capítulo V 

CONCLUSÕES E PARECER 

_________________________________________________________________________ 
 
Com base na apreciação efetuada, a Subcomissão de Assuntos Parlamentares, 

Ambiente e Trabalho deliberou, por maioria, emitir parecer desfavorável quanto ao 

“Projeto de Lei n.º 185/XIV (PEV) – “Consagra a terça-feira de Carnaval como feriado 

nacional obrigatório (16.ª Alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 7/2009, 

de 12 de fevereiro)”. 

 

Horta, 17 de junho de 2020 

A Relatora, 

         
Marta Ávila Matos 

 

O presente relatório foi aprovado por unanimidade. 

 

A Presidente, 

 
Maria da Graça Silva 


