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RELATÓRIO DA APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE 

 

Projetos de Lei n.os 94/XIV (PEV) - Cria maior justiça no direito a prestação por 

incapacidade decorrente de doença ou acidente de trabalho; 197/XIV/1.ª (BE) - Repõe 

o direito dos funcionários públicos à reparação pecuniária dos danos resultantes de 

acidentes de serviço e doenças profissionais e 200/XIV/1.ª (PCP) - Repõe a 

possibilidade de acumulação das prestações por incapacidade permanente com a 

parcela da remuneração correspondente à percentagem de redução permanente da 

capacidade geral de ganho do trabalhador, que baixaram, sem votação, por 90 dias, à 

13.ª Comissão em 26 de junho de 2020. 

 

1. Por deliberação da Comissão de Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e Poder Local de 8 de julho de 2020, foi criado 

o Grupo de Trabalho – Prestações por incapacidade, decorrentes de doença 

ou acidentes de trabalho para proceder à nova apreciação na generalidade das 

iniciativas supra identificadas, com a tarefa específica de realizar um conjunto de 

audições deliberadas no seu seio. O grupo de trabalho foi composto pelo Senhor 

Deputado coordenador Fernando Paulo Ferreira (PS) e pelas Senhoras 

Deputadas Alexandra Tavares de Moura (PS), Carla Barros (PSD), Joana 

Mortágua (BE), Diana Ferreira (PCP) e Cecília Meireles (CDS-PP). 

 

2.  O grupo de trabalho realizou dez reuniões: a 17 e 24 de setembro, a 1, 14 e 22 

de outubro, a 2, 9 e 15 de dezembro de 2020, a 5 de janeiro e a 24 de fevereiro 

de 2021), a saber: 

 

17-09-2020 14h00 Definição da metodologia 

 

 

24-09-2020 14h00 
Definição da metodologia e identificação das 

entidades a ouvir 

 
Registo áudio 

da reunião 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44134
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44430
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44445
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a45756347526d&Fich=GTPIDDAT_1.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a49756347526d&Fich=GTPIDDAT_2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a4d756347526d&Fich=GTPIDDAT_3.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a51756347526d&Fich=GTPIDDAT_4.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a55756347526d&Fich=GTPIDDAT_5.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a59756347526d&Fich=GTPIDDAT_6.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a63756347526d&Fich=GTPIDDAT_7.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a67756347526d&Fich=GTPIDDAT_8.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a6b756347526d&Fich=GTPIDDAT_9.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a5245524256433942636e463161585a765132397461584e7a5957387654334a6b5a57357a4947526c4946527959574a68624768764c30645555456c4552454655587a45774c6e426b5a673d3d&Fich=GTPIDDAT_10.pdf&Inline=true
http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20200924_VC.mp3
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01-10-2020 
Após 

Plenário 

Audição da Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses (CGTP-IN) 

 

Registo vídeo 

da audição 

01-10-2020 
Após 

Plenário 

Audição da União Geral de Trabalhadores 

(UGT) 

 

Registo vídeo 

da audição 

14-10-2020 20h00 
Audição do Sindicato dos Quadros Técnicos do 

Estado e Entidades com Fins Públicos (STE) 

Entrega de 

documentação Registo vídeo 

da audição 

22-10-2020 17h30 

Audição do Sindicato Nacional dos 

Trabalhadores da Administração Local e 

Regional (STAL)  

 

Registo áudio 

das audições 

22-10-2020 18H30 

Audição da Frente Comum de Sindicatos da 

Administração Pública, da Federação Nacional 

dos Professores (FENPROF) e da Federação 

Nacional da Educação (FNE) 

 

Registo áudio 

das audições 

02-12-2020 15h30 

Audição conjunta da Associação Sindical dos 

Profissionais da Polícia (ASPP/PSP) e da 

Associação dos Profissionais da Guarda 

(APG/GNR) 

 

Registo áudio 

das audições 

09-12-2020 15h30 
Audição com Diretor Geral da DGAEP, Dr. 

Vasco Hilário 

 Registo áudio 

da audição 

15-12-2020 16h00 
Audição do Senhor Diretor Central da Caixa 

Geral de Aposentações, Dr. Vasco Costa 

 Registo áudio 

da audição 

05-01-2021 16h00 Audição da Senhora Provedora de Justiça 
 Registo áudio 

da audição 

24-02-2021 10h00 

Discussão e votação indiciária dos projetos de 

lei e das propostas de alteração apresentadas 

pelo GP do PS 

 
Registo áudio 

da reunião 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115802
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115802
https://canal.parlamento.pt/?cid=4841&title=audicao-da-confederacao-geral-dos-trabalhadores-portugueses-cgtp-in
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115803
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115803
https://canal.parlamento.pt/?cid=4842&title=audicao-da-uniao-geral-de-trabalhadores-ugt
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115949
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115949
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d544e445156424e51555251544339485646424a524552425643394562324e31625756756447397a51574e3061585a705a47466b5a554e7662576c7a633246764c324d324e7a6b324e57526c4c544d314e4467744e444d31595331684d44497a4c5752695a6a4d7a4d5749324f4463794d5335775a47593d&fich=c67965de-3548-435a-a023-dbf331b68721.pdf&Inline=true
https://canal.parlamento.pt/?cid=4884&title=audicao-do-sindicato-dos-quadros-tecnicos-do-estado-e-entidades-com-fi
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115950
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115950
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115950
mms://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20201022_1_VC.mp3
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116029
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116029
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116029
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116029
mms://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20201022_2_VC.mp3
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116214
mms://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20201022_2_VC.mp3
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116262
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116262
mms://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20201209_1_VC.mp3
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116301
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116301
http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20201215_VC.mp3
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116414
mms://media.parlamento.pt/www/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20210105_VC.mp3
http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL2/COM/13_CAPMADPL/CAPMADPL_GT_PIDDAT/CAPMADPL_GT_PIDDAT_20210224_VC.mp3
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3. Em reunião da Comissão de Administração Pública, Modernização 

Administrativa, Descentralização e Poder Local do dia 2 de março foram 

ratificadas as votações indiciárias, realizadas no dia 24 de fevereiro em sede de 

Grupo de Trabalho, das iniciativas legislativas supra identificadas e das propostas 

de alteração apresentadas pelo GP do PS. Submetidos à votação, foram todos 

os artigos dos três projetos de lei rejeitados, com votos contra do PS e do PSD e 

votos a favor do BE e do PCP. Submetidas à votação, foram todas as propostas 

de alteração apresentadas pelo GP do PS aprovadas, com votos a favor do PS e 

do BE, votos contra do PSD e a abstenção do PCP, com exceção da proposta 

para o n.º 2 do artigo 3.º (Produção de efeitos), que foi igualmente aprovada, com 

votos a favor do PS, votos contra do PSD e abstenções do BE e do PCP. 

 

 

Palácio de S. Bento, 23 de março de 2021. 

 

 

O Presidente da Comissão, 
 

 
(Fernando Ruas) 

 


