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XV LEGISLATURA 

 

SEPARATA — N.º 1 (2022.04.20) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 4/XV/1.ª (GOV): 

Aprova o Orçamento do Estado para 2022. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 2 (2022.04.27) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 1 a 3/XV/1.ª): 

N.º 1/XV/1.ª (PCP) — Reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e 

por turnos. 

N.º 2/XV/1.ª (PCP) — Repõe os valores de pagamento do trabalho suplementar, para todos 

os trabalhadores (décima nona alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o 

Código do Trabalho e décima primeira alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, que aprova a 

Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas). 

N.º 3/XV/1.ª (PCP) — Repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, elimina 

a caducidade da contratação coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho 

(décima nona alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 3 (2022.04.28) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 34, 35 e 37/XV/1.ª): 

N.º 34/XV/1.ª (CH) — Revoga a reestruturação do sistema português de controlo de fronteiras 

decorrente da Lei n.º 73/2021, de 12 de novembro, repondo a estrutura orgânica e as missões do 

Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

N.º 35/XV/1.ª (CH) — Aumenta para 300 euros a componente fixa do suplemento por serviço 

e risco nas forças de segurança auferido pelos militares da Guarda Nacional Republicana e pelos 

agentes da Polícia de Segurança Pública. 

N.º 37/XV/1.ª (PCP) — Revoga a extinção do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 4 (2022.04.29) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 9/XV/1.ª (PAN): 

Estabelece a remuneração obrigatória dos estágios profissionais para o acesso ao exercício 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774d5335775a47593d&Fich=Separata+001.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121394
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774d6935775a47593d&Fich=Separata+002.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121326
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121327
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121328
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774d7935775a47593d&Fich=Separata+003.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121376
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121378
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121382
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774e4335775a47593d&Fich=Separata+004.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121339
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da profissão, procedendo à primeira alteração da Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, e dos estatutos 

de diversas associações públicas profissionais. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 5 (2022.05.04) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 36/XV/1.ª (PAN): 

Prevê o crime de assédio sexual, procedendo à quinquagésima sexta alteração ao Código 

Penal e à vigésima alteração ao Código do Trabalho. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 6 (2022.05.04) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 60, 61, 62, 63 e 64/XV/1.ª): 

N.º 60/XV/1.ª (PCP) — Altera o regime de trabalho temporário limitando a sua utilização e 

reforçando os direitos dos trabalhadores (décima nona alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, que aprova o Código do Trabalho). 

N.º 61/XV/1.ª (PCP) — Combate a precariedade laboral e reforça os direitos dos 

trabalhadores (décima nona alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código 

do Trabalho). 

N.º 62/XV/1.ª (PCP) — Reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho 

para todos os trabalhadores (décima nona alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que 

aprova o Código do Trabalho). 

N.º 63/XV/1.ª (PCP) — Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a 

conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade e de 

banco de horas, nas modalidades grupal e por regulamentação coletiva (décima nona alteração 

à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho). 

N.º 64/XV/1.ª (PCP) — Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho e a 

conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de adaptabilidade individual 

(décima nona alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 7 (2022.05.05) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 120/XIV/3.ª (ALRAA): 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro, que aprova a 

atualização do valor da Retribuição Mínima Mensal Garantida e cria uma medida excecional de 

compensação. 

 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774e5335775a47593d&Fich=Separata+005.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121380
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774e6935775a47593d&Fich=Separata+006.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121437
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121438
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121439
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121440
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121441
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774e7935775a47593d&Fich=Separata+007.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121317
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SEPARATA — N.º 8 (2022.05.07) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 65, 66 e 67/XV/1.ª): 

N.º 65/XV/1.ª (PCP) — Confere natureza de título executivo às decisões condenatórias da 

ACT e altera o regime processual aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, 

procedendo à terceira alteração à Lei n.º 107/2009, de 14 de setembro. 

N.º 66/XV/1.ª (PCP) — Repõe montantes e regras de cálculo nas compensações por 

cessação do contrato de trabalho. 

N.º 67/XV/1.ª (PCP) — Altera o regime do despedimento coletivo e do despedimento por 

extinção do posto de trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, para reforçar a 

proteção dos trabalhadores (décima nona alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que 

aprova o Código do Trabalho). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 9 (2022.06.04) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 77/XV/1.ª (CH): 

Pela consagração do dia 25 de Novembro como feriado nacional obrigatório. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 10 (2022.06.04) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 14/XV/1.ª (ALRAM): 

Sobre a atribuição de subsídio de insularidade. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 11 (2022.06.09) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 108/XV/1.ª (PS): 

Reforça a salvaguarda do interesse público, a autonomia e a independência da regulação e 

promoção do acesso a atividades profissionais, alterando a Lei n.º 2/2013, de 10 de janeiro, e a 

Lei n.º 53/2015, de 11 de junho. 

 

 

 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774f4335775a47593d&Fich=Separata+008.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121444
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121445
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121446
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441774f5335775a47593d&Fich=Separata+009.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121475
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784d4335775a47593d&Fich=Separata+010.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121508
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784d5335775a47593d&Fich=Separata+011.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121540
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SEPARATA — N.º 12 (2022.06.17) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 99/XV/1.ª (PSD): 

Aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções de polícia florestal das 

carreiras de guarda-florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 13 (2022.06.22) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 135/XV/1.ª (PCP): 

Aprova o estatuto da condição policial. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 14 (2022.06.22) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 15/XV/1.ª (GOV): 

Procede à alteração de legislação laboral no âmbito da agenda de trabalho digno. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 15 (2022.06.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 90/XV/1.ª (L): 

Consagra o dever de as instituições procederem à abertura de procedimento concursal para 

as funções desempenhadas pelos doutorados, quando se verifique o termo do contrato. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 16 (2022.06.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 149, 161 a 170 e 174 a 178/XV/1.ª): 

N.º 149/XV/1.ª (CH) — Reconhece o direito ao luto em caso de perda gestacional. 

N.º 161/XV/1.ª (BE) — Reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras 

formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e 

as empresas utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores. 

N.º 162/XV/1.ª (BE) — Revoga a presunção legal de aceitação do despedimento por causas 

objetivas quando o empregador disponibiliza a compensação ao trabalhador (vigésima segunda 

alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro). 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784d6935775a47593d&Fich=Separata+012.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121506
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784d7935775a47593d&Fich=Separata+013.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121572
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784e4335775a47593d&Fich=Separata+014.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121579
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784e5335775a47593d&Fich=Separata+015.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121490
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784e6935775a47593d&Fich=Separata+016.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121604
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121637
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121638


 5 

N.º 163/XV/1.ª (BE) — Alterações ao regime jurídico-laboral e alargamento da proteção social 

dos trabalhadores por turnos e noturnos (vigésima segunda alteração ao Código do Trabalho). 

N.º 164/XV/1.ª (BE) — Consagra as 35 horas como período normal de trabalho no setor 

privado (vigésima segunda alteração ao Código do Trabalho). 

N.º 165/XV/1.ª (BE) — Revoga as alterações ao Código do Trabalho introduzidas no período 

da troika que vieram facilitar os despedimentos e reduzir as compensações devidas aos 

trabalhadores, procedendo à vigésima segunda alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

N.º 166/XV/1.ª (BE) — Reconhece o direito a 25 dias de férias no setor privado (vigésima 

segunda alteração ao à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro). 

N.º 167/XV/1.ª (BE) — Repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório. 

N.º 168/XV/1.ª (BE) — Reforça a negociação coletiva, o respeito pela filiação sindical e repõe 

o princípio do tratamento mais favorável ao trabalhador (vigésima segunda alteração ao Código 

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro). 

N.º 169/XV/1.ª (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 

(vigésima terceira alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, do Código do Trabalho). 

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

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

fevereiro, do Código do Trabalho). 

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

Trabalho. 

N.º 175/XV/1.ª (PAN) — Altera o regime de faltas por motivo de luto gestacional, procedendo 

à alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

N.º 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. 

N.º 177/XV/1.ª (CH) — Elimina restrições injustificadas no acesso a profissões reguladas e 

estabelece limites à duração e organização dos estágios. 

N.º 178/XV/1.ª (IL) — Reforma regulatória das associações públicas profissionais, combate 

ao corporativismo e democratização do acesso às profissões (primeira alteração à Lei n.º 2/2013, 

de 10 de janeiro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 17 (2022.07.08) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 147/XV/1.ª (CH): 

Procede à atualização dos montantes da componente fixa do suplemento de condição militar. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 18 (2022.07.08) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 153/XV/1.ª (CH): 

N.º 153/XV/1.ª (PCP) — Regulação dos horários de funcionamento das unidades de comércio 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121639
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121640
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121641
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121642
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121643
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121644
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121645
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121646
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131650
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131651
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131649
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131652
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=131653
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784e7935775a47593d&Fich=Separata+017.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121599
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784f4335775a47593d&Fich=Separata+018.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121618
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e distribuição. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 19 (2022.07.12) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 13/XV/1.ª (ALRAM): 

Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 109-B/2021, de 7 de dezembro, que aprova a 

atualização do valor da retribuição mínima mensal garantida e cria uma medida excecional de 

compensação. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 20 (2022.08.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 248/XV/1.ª (PAN): 

Valoriza os bombeiros e os seus direitos, reconhecendo aos bombeiros profissionais o 

estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido e atribuindo aos bombeiros voluntários o 

direito à reforma antecipada, procedendo à alteração do Decreto-Lei n.º 106/2002, de 13 de abril, 

do Decreto-Lei n.º 87/2019, de 2 de julho, do Decreto-Lei n.º 55/2006, de 15 de março, e do 

Decreto-Lei n.º 241/2007, de 21 de junho. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 21 (2022.08.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 253/XV/1.ª (CH): 

Determina que a profissão de motorista de veículos pesados de mercadorias e de 

passageiros seja considerada de desgaste rápido. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 22 (2022.08.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 256/XV/1.ª (CH): 

Altera o Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro, garantindo o cumprimento dos critérios 

de pré-aposentação e aposentação dos profissionais da Polícia de Segurança Pública de acordo 

com o seu Estatuto Profissional. 

 

 

 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441784f5335775a47593d&Fich=Separata+019.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121507
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794d4335775a47593d&Fich=Separata+020.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141816
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794d5335775a47593d&Fich=Separata+021.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141826
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794d6935775a47593d&Fich=Separata+022.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141834
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SEPARATA — N.º 23 (2022.09.22) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 27/XV/1.ª (ALRAA): 

Assegura o aumento do subsídio de risco para os profissionais das forças e serviços de 

segurança. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 24 (2022.09.23) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 304/XV/1.ª (BE): 

Altera o Regime Jurídico Aplicável à Contratação a Termo procedendo à vigésima primeira 

alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 25 (2022.09.23) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 306 e 308/XV/1.ª): 

N.º 306/XV/1.ª (PCP) — Altera o Estatuto profissional do pessoal com funções policiais da 

Polícia de Segurança Pública (segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro, 

alterado pela Lei n.º 114/2017, de 29 de dezembro). 

N.º 308/XV/1.ª (PCP) — Regula a prestação de trabalho suplementar na Polícia de Segurança 

Pública (segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 243/2015, de 19 de outubro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 26 (2022.09.28) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 311 a 313/XV/1.ª): 

N.º 311/XV/1.ª (PCP) — Revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças 

profissionais, procedendo à segunda alteração à Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro. 

N.º 312/XV/1.ª (PCP) — Adita a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho 

como entidade beneficiária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de 

segurança e saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de 

acidentes de trabalho. 

N.º 313/XV/1.ª (PCP) — Recálculo das prestações suplementares para assistência a terceira 

pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da Lei n.º 2127/65, de 3 agosto. 

 

 

 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794d7935775a47593d&Fich=Separata+023.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141822
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794e4335775a47593d&Fich=Separata+024.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151917
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794e5335775a47593d&Fich=Separata+025.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151919
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151921
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794e6935775a47593d&Fich=Separata+026.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151931
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151932
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SEPARATA — N.º 27 (2022.10.01) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 323/XV/1.ª (CH): 

Altera o Código do Trabalho no sentido de conferir uma maior autonomia aos trabalhadores 

em casos de transmissão de estabelecimento. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 28 (2022.10.08) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 254/XV/1.ª (CH): 

Atribui aos efetivos com funções policiais das forças e serviços de segurança a qualificação 

de profissão de desgaste rápido. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 29 (2022.10.13) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 34/XV/1.ª (GOV): 

Autoriza o Governo a legislar em matéria relativa ao destacamento dos condutores do setor 

do transporte rodoviário, transpondo a Diretiva 2020/1057 e criando o respetivo regime 

sancionatório. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 30 (2022.10.14) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 38/XV/1.ª (GOV): 

Aprova o Orçamento do Estado para 2023. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 31 (2022.10.18) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 348/XV/1.ª (PS): 

Aprova o regime específico relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de 

trabalho dos praticantes desportivos profissionais. 

 

 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794e7935775a47593d&Fich=Separata+027.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151946
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794f4335775a47593d&Fich=Separata+028.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=141832
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441794f5335775a47593d&Fich=Separata+029.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151936
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4d4335775a47593d&Fich=Separata+030.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152005
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4d5335775a47593d&Fich=Separata+031.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152008
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SEPARATA — N.º 32 (2022.10.21) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 350/XV/1.ª (PCP): 

Elimina as desigualdades na atribuição do suplemento de fixação ao pessoal do Corpo da 

Guarda Prisional em funções nas regiões autónomas (quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 

3/2014, de 9 de janeiro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 33 (2022.11.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 32/XV/1.ª (GOV): 

Autoriza o Governo a estabelecer regras de certificação das qualificações das pessoas que 

intervêm na operação de embarcações que navegam em vias interiores, para transposição das 

Diretivas (UE) 2017/2397, 2020/12 e 2021/1233. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 34 (2022.11.26) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 364 e 374/XV/1.ª): 

N.º 364/XV/1.ª (PAN) — Assegura mais tempo de descanso e lazer por via da redução do 

limite máximo do período normal de trabalho e da consagração do direito a 25 dias úteis de férias 

nos setores público e privado. 

N.º 374/XV/1.ª (L) — Estabelece 25 dias úteis como período mínimo de férias. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 35 (2022.11.26) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 371 e 372/XV/1.ª): 

N.º 371/XV/1.ª (CH) — Alteração do regime processual do incidente de revisão da 

incapacidade ou da pensão. 

N.º 372/XV/1.ª (CH) — Regime relativo à reparação dos danos emergentes de acidentes de 

trabalho dos praticantes desportivos profissionais. 

 

 

 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4d6935775a47593d&Fich=Separata+032.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152011
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4d7935775a47593d&Fich=Separata+033.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151850
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4e4335775a47593d&Fich=Separata+034.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152057
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152085
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4e5335775a47593d&Fich=Separata+035.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152082
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152083
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SEPARATA — N.º 36 (2022.12.03) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 41/XV/1.ª (ALRAA): 

Atribuição de subsídio de insularidade aos elementos das forças de segurança colocados na 

Região Autónoma dos Açores. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 37 (2022.12.13) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 381/XV/1.ª (PAN): 

Aumenta a componente fixa do suplemento por serviço e risco dos profissionais das forças e 

serviços de segurança. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 38 (2022.12.17) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 400, 402 e 409/XV/1.ª): 

N.º 400/XV/1.ª (IL) — Elimina a obrigatoriedade de afixação da indicação de instrumento de 

regulamentação coletiva de trabalho aplicáveis, alterando o Código do Trabalho. 

N.º 402/XV/1.ª (IL) — Elimina a obrigação de afixação de informação sobre a legislação 

referente ao direito de parentalidade, alterando o Código do Trabalho. 

N.º 409/XV/1.ª (IL) — Elimina a obrigatoriedade de afixação de informação relativa à 

existência de postos de trabalho permanentes que estejam disponíveis na empresa ou 

estabelecimento, alterando o Código do Trabalho. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 39 (2022.12.17) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 412/XV/1.ª (PAN): 

Aprova o regime de faltas justificadas ao trabalho por motivo de morte ou assistência a animal 

de companhia. 

 

 

 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4e6935775a47593d&Fich=Separata+036.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152041
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4e7935775a47593d&Fich=Separata+037.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152107
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4f4335775a47593d&Fich=Separata+038.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152132
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152134
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152141
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d44417a4f5335775a47593d&Fich=Separata+039.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152146
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SEPARATA — N.º 40 (2022.12.20) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 395 e 396/XV/1.ª): 

N.º 395/XV/1.ª (PS) — Regime de exercício de funções de polícia florestal pelos 

trabalhadores da carreira de guarda-florestal das regiões autónomas. 

N.º 396/XV/1.ª (PAN) — Aprova o regime especial aplicável ao exercício de funções de polícia 

florestal das carreiras de guarda-florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira e à 

alteração ao Decreto-Lei n.º 55/2006, de 15 de março. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 41 (2022.12.28) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 433/XV/1.ª (PAN): 

Reforça o direito de parentalidade, alterando o Código de Trabalho e a Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 42 (2022.12.28) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 445/XV/1.ª (L): 

Garante a acessibilidade de pessoas trabalhadoras à informação legalmente exigida em 

matéria de assédio no trabalho, direitos de parentalidade e existência de postos de trabalho 

permanentes. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 43 (2023.01.10) 

 

SUMÁRIO 

 

Proposta de Lei n.º 55/XV/1.ª (GOV): 

Cria o regime jurídico aplicável ao controlo e fiscalização do pessoal crítico para a segurança 

da aviação civil em exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou 

substâncias. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 44 (2023.01.20) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 485/XV/1.ª (IL): 

Colocar no recibo de vencimento dos trabalhadores por conta de outrem os custos 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304d4335775a47593d&Fich=Separata+040.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152123
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152126
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304d5335775a47593d&Fich=Separata+041.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152186
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304d6935775a47593d&Fich=Separata+042.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152199
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304d7935775a47593d&Fich=Separata+043.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152215
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304e4335775a47593d&Fich=Separata+044.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152283
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suportados pela entidade patronal no âmbito das contribuições para a Segurança Social. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 45 (2023.01.25) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 493/XV/1.ª (BE): 

Reconhece e regulamenta o estatuto profissional da animação sociocultural. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 46 (2023.01.06) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 500 e 505/XV/1.ª): 

N.º 500/XV/1.ª (L) — Estabelece a criação de um valor convencional de referência para os 

rácios salariais nas empresas. 

N.º 505/XV/1.ª (CH) — Aumenta a transparência nos anúncios de emprego e nas 

remunerações. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 47 (2023.02.14) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 543/XV/1.ª (BE): 

Confere força executiva às decisões condenatórias da Autoridade para as Condições do 

Trabalho para suspensão de despedimento e sanções abusivas e aprofunda o regime jurídico 

para combater o assédio no trabalho. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 48 (2023.02.17) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 529/XV/1.ª (CH): 

Altera o Código Civil, Regime Jurídico do Processo de Adoção e o Código do Trabalho, com o 

objetivo de reduzir o número de crianças institucionalizadas garantindo-lhes um processo de 

adoção célere e bem-sucedido. 

 

 

 

  

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304e5335775a47593d&Fich=Separata+045.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152317
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304e6935775a47593d&Fich=Separata+046.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152331
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152339
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304e7935775a47593d&Fich=Separata+047.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152414
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304f4335775a47593d&Fich=Separata+048.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152399
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SEPARATA — N.º 49 (2023.02.18) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 561/XV/1.ª (BE): 

Integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça 

(alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de novembro, que estabelece medidas de 

compensação para a recuperação dos atrasos processuais). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 50 (2023.03.15) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 616/XV/1.ª (CH): 

Altera o Código do Trabalho, aumenta a informação disponível aos trabalhadores por conta 

de outrem nos recibos de vencimento. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 51 (2023.03.17) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 619 e 646/XV/1.ª): 

N.º 619/XV/1.ª (PCP) — Altera o Estatuto do Pessoal da Guarda Nacional Republicana 

(primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 30/2017, de 22 de março. 

N.º 646/XV/1.ª (PCP) — Integração do suplemento de recuperação processual no vencimento 

dos funcionários judiciais (primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de novembro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 52 (2023.03.22) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 647/XV/1.ª (PCP): 

Reforço dos direitos de maternidade e de paternidade. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 53 (2023.03.28) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 668, 672 e 679/XV/1.ª): 

N.º 668/XV/1.ª (PSD) — Primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de novembro, 

que estabelece medidas de compensação para a recuperação dos atrasos processuais, 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441304f5335775a47593d&Fich=Separata+049.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152450
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314d4335775a47593d&Fich=Separata+050.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152582
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314d5335775a47593d&Fich=Separata+051.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152585
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152630
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314d6935775a47593d&Fich=Separata+052.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152631
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314d7935775a47593d&Fich=Separata+053.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152670
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elevando para 14 meses por ano as prestações do suplemento de recuperação processual dos 

oficiais de justiça. 

N.º 672/XV/1.ª (CH) — Assegura o pagamento do suplemento para compensação do trabalho 

de recuperação dos atrasos processuais. 

N.º 679/XV/1.ª (PAN) — Garante, em sede de revisão do Estatuto dos Funcionários de 

Justiça, a revisão da carreira, da condição salarial e de um regime especial de aposentação e 

consagra medidas de compensação para a recuperação processual. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 54 (2023.03.29) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 430/XV/1.ª (PAN): 

Aprova medidas de combate à discriminação de cidadãos estrangeiros, alterando diversos 

diplomas. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 55 (2023.04.12) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 698/XV/1.ª (BE): 

Altera o regime do trabalho temporário e reforça os mecanismos de combate ao trabalho 

forçado e a outras formas de exploração laboral. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 56 (2023.04.19) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 644/XV/1.ª (PCP): 

Reforça as medidas de proteção das vítimas de violência doméstica (décima alteração à Lei 

n.º 112/2009, de 16 de setembro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 57 (2023.04.22) 

 

SUMÁRIO 

 

Projetos de Lei (n.os 716, 726 e 730/XV/1.ª): 

N.º 716/XV/1.ª (BE) — Altera o regime do trabalho por turnos e noturno e reforça a proteção 

social dos trabalhadores por turnos e noturnos. 

N.º 726/XV/1.ª (PAN) — Altera o Código do Trabalho e a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas, reforçando os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152677
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152686
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314e4335775a47593d&Fich=Separata+054.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152183
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314e5335775a47593d&Fich=Separata+055.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152742
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314e6935775a47593d&Fich=Separata+056.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152627
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314e7935775a47593d&Fich=Separata+057.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152796
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152811
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N.º 730/XV/1.ª (CH) — Modifica o regime do horário flexível de trabalhador com 

responsabilidades familiares alterando o Código do Trabalho. 

 

 

 

SEPARATA — N.º 58 (2023.05.09) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 733/XV/1.ª (PCP): 

Reforça o regime de direitos dos profissionais da Guarda Nacional Republicana e de 

participação das respetivas associações representativas (primeira alteração à Lei n.º 39/2004, de 

18 de agosto, segunda alteração à Lei n.º 63/2007, de 6 de novembro, e primeira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 233/2008, de 2 de dezembro, que regulamenta o exercício do direito de 

associação pelos profissionais da GNR). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 59 (2023.05.09) 

 

SUMÁRIO 

 

Projeto de Lei n.º 734/XV/1.ª (PCP): 

Reforça o regime de direitos dos profissionais da Polícia Marítima e de participação das 

respetivas associações representativas (primeira alteração à Lei n.º 53/98, de 18 de agosto, e à 

Lei n.º 9/2008, de 19 de fevereiro). 

 

 

 

SEPARATA — N.º 60 (2023.05.13) 

 

SUMÁRIO 

 

 

Projeto de Lei n.º 737/XV/1.ª (PCP): 

Consagra o direito à greve dos profissionais da PSP (segunda alteração à Lei n.º 14/2002, de 

19 de fevereiro). 

 

 

 

 

DIVISÃO DE REDAÇÃO. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=162808
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314f4335775a47593d&Fich=Separata+058.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=172809
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441314f5335775a47593d&Fich=Separata+059.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=172810
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c305242556b6c4a4c314e6c6347467959585268637939545a584268636d4630595355794d4441324d4335775a47593d&Fich=Separata+060.pdf
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=172820

