
 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 

 

  VOTAÇÕES EFETUADAS EM 2018-01-26 

 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Voto n.º 469/XIII/3.ª, apresentado pelo BE, de Condenação pelas limitações à 

liberdade política e violações dos direitos humanos na Guiné Equatorial; 

 

Favor – PSD, PS, BE, CDS-PP, PEV e PAN 

Contra –         Aprovado 

Abstenção – PCP 

 

Projeto de Resolução n.º 1259/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo a rápida 

conclusão do processo de revisão do calendário fiscal, reorganizando os prazos de 

entrega das diferentes declarações tributárias e definindo condições adequadas de 

disponibilização das aplicações de preenchimento e submissão dessas 

declarações; 

 

Favor – PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD 

 

Projeto de Resolução n.º 1111/XIII/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a criação 

de um Programa Especial de Apoio a Portugueses que se vejam forçados a fixar-

se em Portugal em resultado de graves crises políticas, económicas e humanitárias 

nos países onde residem; 

 

Favor – PSD, CDS-PP e PAN 

Contra – PS, BE, PCP e PEV      Rejeitado 

Abstenção –  

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42057
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41812
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1256/XIII/3.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo a 

criação de um programa extraordinário de apoio aos portugueses e 

lusodescendentes que por força das circunstâncias sociais, económicas e políticas 

no estrangeiro regressem ao território nacional; 

 

Favor – PSD, CDS-PP e PAN 

Contra – PS, BE, PCP e PEV      Rejeitado 

Abstenção –  

 

Projeto de Resolução n.º 1252/XIII/3.ª (PCP) – Reforço dos meios de apoio aos 

cidadãos portugueses que regressem ao País; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

VOTAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projeto de Lei n.º 736/XIII/3.ª (PS) – Reforça a proteção jurídico-penal da 

intimidade da vida privada na internet; 

 

Favor – PS, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN 

Contra –         Aprovado 

Abstenção – PSD 

Baixa à 1.ª Comissão 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42054
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42050
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42045
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1260/XIII/3.ª (CDS-PP) – Recomenda ao Governo que 

promova medidas de prevenção e combate ao cyberbullying e ao cibercrime, 

nomeadamente a criação de grupos de trabalho de avaliação da resposta penal a 

estes fenómenos e de avaliação dos diplomas legais e regulamentares vigentes em 

matéria de saúde mental; 

 

Favor – CDS-PP 

Contra – PS, BE, PCP e PEV      Rejeitado 

Abstenção – PSD e PAN 

 

Requerimento, apresentado pelo BE, solicitando a baixa à Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, sem votação, por um período de 60 dias do Projeto de Lei n.º 

566/XIII/2.ª (BE) – Estabelece a igualdade na parentalidade em caso de 

adoção, incluindo a adoção por casais do mesmo sexo, e de utilização das 

técnicas de PMA e alarga o período de licença parental exclusiva do pai (15.ª 

alteração ao Código do Trabalho e 4.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, de 

9 de abril); 

 

Requerimento, apresentado pelo PCP, solicitando a baixa à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, sem votação, por um período de 60 dias do Projeto 

de Lei n.º 177/XIII/1.ª (PCP) – Reforço dos Direitos de Maternidade e de 

Paternidade; 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42058
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41532
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41532
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40247
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40247
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DELIBERAÇÃO 

 

Requerimento, apresentado pelo PAN, solicitando a baixa à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, sem votação, por um período de 60 dias dos Projeto 

de Lei n.º 738/XIII/3.ª (PAN) – Altera o Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro e o Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de abril, 

introduzindo alterações ao regime da adopção e adaptando o regime de 

proteção na parentalidade à procriação medicamente assistida; e Projeto de Lei 

n.º 739/XIII/3.ª (PAN) – Procede à alteração do Código do Trabalho, aprovado 

pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro e do Decreto-Lei n.º 91/2009, de 9 de 

abril, reforçando o regime de protecção na parentalidade; 

 

Requerimento, apresentado pelo PS, solicitando a baixa à Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, sem votação, por um período de 60 dias do Projeto de Lei n.º 

740/XIII/3.ª (PS) – Proteção da parentalidade nas situações de adoção e de 

recurso à procriação medicamente assistida por casais de pessoas do mesmo sexo; 

 

Requerimento, apresentado pelo CDS-PP, solicitando a baixa à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, sem votação, por um período de 60 dias do Projeto 

de Lei n.º 741/XIII/3.ª (CDS-PP) – Procede à 15.ª alteração à Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho, estabelece a dispensa 

para assistência a filho, em substituição da dispensa para amamentação ou 

aleitação; 

 

       Aprovados por unanimidade 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42059
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42061
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42061
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42062
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42062
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42066
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42066


 
ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA 

DIREÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO TÉCNICO E SECRETARIADO 
DIVISÃO DE APOIO AO PLENÁRIO 

 5 

 

DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 958/XIII/2.ª (PCP) – Pela reabertura do Serviço de 

Urgência Básica no Hospital de Espinho; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –            Aprovado 

Abstenção – PSD, PS e CDS-PP 

 

Projeto de Resolução n.º 1255/XIII/3.ª (PEV) – Reabertura do serviço básico 

de urgências, no Hospital Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –            Aprovado 

Abstenção – PSD, PS e CDS-PP 

 

Projeto de Resolução n.º 1257/XIII/3.ª (BE) – Recomenda ao Governo a 

reabertura da urgência básica do Hospital de Nossa Senhora da Ajuda, em 

Espinho; 

 

Favor – BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –            Aprovado 

Abstenção – PSD, PS e CDS-PP 

 

Projeto de Resolução n.º 1262/XIII/3.ª (PSD) – Recomenda ao Governo a 

criação de um serviço de atendimento permanente no Hospital Nossa Senhora 

da Ajuda, em Espinho; 

 

Favor – PSD, CDS-PP e PAN 

Contra – BE, PCP e PEV      Aprovado 

Abstenção – PS 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41528
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42053
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42055
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42064
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 1209/XIII/3.ª (PAN) – Recomenda ao Governo 

português que proceda ao combate ao tráfico de seres humanos para fins 

laborais; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

Projeto de Resolução n.º 982/XIII/2.ª (PCP) – Reabilitação dos agrupamentos 

habitacionais designados por ILHAS na Cidade do Porto; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD e CDS-PP 

 

Projeto de Resolução n.º 1193/XIII/3.ª (PCP) – Recomenda ao Governo que 

assegure sem restrições o acesso de todos os municípios aos fundos comunitários 

para investimento no Ciclo Urbano da Água; 

 

Favor – PSD, BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PS 

 

Projeto de Resolução n.º 1258/XIII/3.ª (BE) – Pela manutenção das “Ilhas” do 

Porto como resposta habitacional e com taxas de esforço reduzidas; 

 

Favor – PS, BE, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD e CDS-PP 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41972
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41565
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41947
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42056
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DELIBERAÇÃO 

 

Projeto de Resolução n.º 838/XIII/2.ª (PCP) – Pela reabertura do serviço ferroviário 

de passageiros entre Leixões e Ermesinde e a sua ligação a Campanhã; 

 

Favor – BE, CDS-PP, PCP, PEV e PAN 

Contra –          Aprovado 

Abstenção – PSD e PS 

 

Projeto de Resolução n.º 1261/XIII/3.ª (PS) – Recomenda ao Governo que elabore 

um estudo sobre as repercussões da reabertura do serviço ferroviário na Linha de 

Cintura do Porto; 

 

       Aprovado por unanimidade 

 

VOTAÇÃO FINAL GLOBAL 

 

Texto Final apresentado pela Comissão de Agricultura e Mar relativo aos Projetos 

de Lei n.ºs 668/XIII/3.ª (PCP) – Alarga a aplicação da Lei n.º 108/2017 de 23 de 

novembro, que Estabelece medidas de apoio às vítimas dos incêndios florestais 

ocorridos entre 17 e 24 de junho de 2017, bem como medidas urgentes de reforço da 

prevenção e combate a incêndios florestais, a todos os concelhos afetados por 

incêndios florestais em 2017; e 674/XIII/3.ª (CDS-PP) - 1.ª alteração à Lei n.º 

108/2017, de 23 de novembro (“estabelece medidas de apoio às vítimas dos 

incêndios florestais ocorridos entre 17 e 24 de junho de 2017, bem como medidas 

urgentes de reforço da prevenção e combate a incêndios florestais”); 

 

Favor – PSD, PS, BE, CDS-PP e PAN 

Contra –             Aprovado 

Abstenção – PCP e PEV 

 

Estão em aprovação os Diários da A.R., I Série, n.ºs 23 a 30 respeitantes às Reuniões 

Plenárias de 6, 7, 13, 14, 15, 19, 20 e 21 de dezembro de 2017. 

 

       Aprovados por unanimidade 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41328
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42063
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41852
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41852
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41873

