Grupo Parlamentar

PROJETO DE LEI N.º 138/XIII/1.ª

INTEGRA REPRESENTANTES DOS REFORMADOS, PENSIONISTAS E
APOSENTADOS NO CONSELHO ECONÓMICO E SOCIAL(ALTERAÇÃO À
LEI N.º 108/91, DE 17 DE AGOSTO)

Exposição de motivos

A ação do Conselho Económico e Social, sendo um órgão de consulta e de concertação
social, pauta-se pela participação de 23 organizações representativas da sociedade
portuguesa.
No entanto, na análise da sua composição, é clara a ausência de representação relativa a
um setor que está a ser particularmente afetado pelas políticas de austeridade. Aos
reformados, pensionistas e aposentados, falta-lhes a presença necessária para poderem
ter acesso a uma intervenção participada e ativa junto dos órgãos de soberania. É esse o
intuito da presente iniciativa legislativa.
Desta forma, a inclusão de representantes dos reformados, pensionistas e aposentados
no Conselho Económico e Social configura-se como um aprofundamento da democracia
e das vontades de um relevante grupo social.
Assim, nos termos constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e os Deputados
do Bloco de Esquerda, apresentam o seguinte Projeto de Lei:
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Artigo 1.º
Objeto
A presente lei integra representantes das organizações representativas dos
aposentados, pensionistas e reformados no Conselho Económico e Social, alterando a Lei
n.º 108/91, de 17 de agosto.

Artigo 2.º
Alteração à Lei n.º 108/91, de 17 de agosto
Os artigos 3.º e 4.º da Lei n.º 108/91, de 17 de agosto, com as alterações das Leis n.º
80/98, de 24 de novembro, n.º 128/99, de 20 de agosto, n.º 12/2003, de 20 de maio, n.º
37/2004, de 13 de agosto, e n.º 75-A/2014, de 30 de setembro, passam a ter a seguinte
redação:

«Artigo 3.º
[…]
1 - (…):
a) (…);
b) (…);
c) (…);
d) (…);
e) (…);
f) (…);
g) (…);
h) (…);
i) (…);
j) (…);
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l) (…);
m) (…);
n) (…);
o) (…);
p) (…);
q) (…);
r) (…);
s) (…);
t) (…);
u) (…);
v) (…);
x) (…);
y) (…);
z) (…);
aa) (…);
bb) (…);
cc) Dois representantes das organizações representativas dos aposentados,
pensionistas e reformados, a designar pelas associações respetivas.
2 - (…).
3 - (…).
4 - (…).
5 - (…).
6 - (…).»
Artigo 4.º
[…]
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1 - Dentro dos primeiros 15 dias após a sua posse, o presidente do Conselho Económico
e Social dá início ao processo de designação dos membros das categorias referidas nas
alíneas c) a cc) do n.º 1 do artigo anterior.
2 - (…).
3 - Do início do processo de designação dos membros referidos nas alíneas e), f), h), m),
n), o), r), s), t), x), z), aa) e cc) do n.º 1 do artigo anterior deve ser dada publicidade, pelo
presidente do Conselho, através de edital publicado em três jornais de grande circulação
nacional, fixando um prazo de 30 dias dentro do qual devem candidatar-se, juntando
elementos justificativos do seu grau de representatividade, todas as entidades que se
julguem representativas das categorias em causa.
4 - (…).
5 - (…).
6 - (…).
7 - (…).»

Artigo 3.º
Entrada em vigor
A presente lei entra em vigor 30 dias após a sua publicação.

Assembleia da República, 23 de fevereiro de 2016.
As Deputadas e os Deputados do Bloco de Esquerda,
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