
 

 

NOTA INFORMATIVA 

- Faltas por motivo de falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da linha 

reta - 

 

➢ Foi publicada em Diário da República, no passado dia 3 de janeiro de 2022, a 

Lei n.º 1/2022, que alarga o período de faltas justificadas no caso de 

falecimento de descendente ou afim no 1.º grau da linha reta.  

 

➢ Entra hoje em vigor, dia 4 de janeiro de 2022.  

 

 

➢ Faltas  

 

Este diploma veio estabelecer que o trabalhador pode faltar: 

• até vinte dias consecutivos, por falecimento de descendente 

ou afim no 1.º grau na linha reta;  

• até cinco dias consecutivos, por falecimento de cônjuge não 

separado de pessoas e bens ou de parente ou afim 

ascendente no 1.º grau na linha reta.  

• Até cinco dias consecutivos, em casos de falecimento da 

pessoa que viva em união de facto ou tenha economia 

comum com o trabalhador.  

Para além destas duas alterações, manteve-se que o trabalhador pode faltar até 

dois dias consecutivos, por falecimento de outro parente ou afim na linha 

reta ou no 2.º grau da linha colateral. 

 

 

➢ Direito a acompanhamento psicológico 

 

Foi ainda previsto que nos casos de falecimento de descendentes ou afins no 

1.º grau da linha reta, ambos os progenitores têm direito a solicitar junto do 

médico assistente acompanhamento psicológico em estabelecimento do 

Serviço Nacional de Saúde, o qual deve ter início no prazo de cinco dias após  

o falecimento.  

https://files.dre.pt/1s/2022/01/00100/0000300004.pdf


 

 

Este acompanhamento aplica-se também em casos de falecimento de cônjuge 

e ascendentes. 

 

 

Lisboa, 04 de janeiro de 2022 
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