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Proposta de Lei nº 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A 

e 257.º-A com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

  

Artigo 257º-A 

Reforço da capacidade em agudos e cuidados intensivos  

 

1 - Até ao final do ano de 2020 é aumentada a capacidade instalada em 800 camas de agudos. 

2 – Procede-se, de igual modo, ao reforço do número de camas de Cuidados Intensivos, com o 

objetivo de alcançar cerca de 950 camas de cuidados intensivos em setembro de 2020, por 

forma a garantir as necessidades de combate ao surto epidémico, no caso de se verificar um 

agravamento, e sem que tal comprometa a atividade regular no tratamento de outras 

patologias. 
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Artigo 325.º-A 

(...)» 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota justificativa 

No início do surto, Portugal era o País da União Europeia com o menor número de camas 

de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. Entretanto neste período registou-se já 

um ligeiro aumento do número de camas de cuidados intensivos, mas ainda abaixo da 

média da União Europeia. De forma a preparar o País para enfrentar uma nova vaga do 

surto de COVID-19, o SNS tem de reforçar a capacidade de unidades de cuidados 

intensivos, por isso propõe-se que até setembro de 2020, Portugal deva aumentar o 

número de camas de cuidados intensivos, alcançando pelo menos a média de países da 

União Europeia do número de camas de cuidados intensivos por 100 mil habitantes. 

Esta e outras medidas de reforço do SNS são inseparáveis do aumento em cerca de 25% 

do orçamento para o Serviço Nacional de Saúde. 
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Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A 

e 262.º-A com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

Artigo 262.º-A 

Conversão de Contratos de Trabalho 

 

1 – Os contratos de trabalho celebrados com trabalhadores no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2, são convertidos em 

contratos de trabalho por tempo indeterminado ou sem termo, consoante os casos, com 

vínculo público.  

2 - Quando a conversão do vínculo laboral prevista no número anterior depender da 

realização de concurso, os trabalhadores referidos no número anterior são 
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automaticamente considerados opositores ao concurso e o procedimento concursal é 

realizado por cada serviço ou entidade, com a abertura de vagas em número 

correspondente. 

3 – O Governo procede também à conversão dos contratos de trabalho com vínculo 

precário dos trabalhadores que desempenham funções permanentes para contratos de 

trabalho com vínculo público por tempo indeterminado. 

 

Artigo 325.º-A 

(...)» 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota justificativa 

No âmbito do combate à pandemia o Governo procedeu à contratação, designadamente 

de mais de 2700 trabalhadores para o SNS com contratos de quatro meses. A realidade 

demonstra que estes trabalhadores são necessários no SNS para assegurar o tratamento 

dos doentes com COVID-19 e de doentes com outras patologias e para recuperar os 

cuidados de saúde que foram adiados. O Governo já autorizou a renovação dos 

contratos com estes trabalhadores, mas o que se impõe é que os contratos de trabalho 

sejam convertido em contratos de trabalho com vínculo público por tempo 

indeterminado, de forma a garantir a estabilidade e direitos aos trabalhadores e para 

garantir que o SNS dispõe das condições para enfrentar as enormes exigências que estão 

colocadas. 

Esta medida, tal como outras relacionadas com o reforço do SNS, reclamam o aumento 

de 25% no orçamento actual do Serviço Nacional de Saúde. 
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São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A 

e 262.º-A com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

Artigo 262.º-A 

Doença Profissional 

1 - Para os efeitos do n.º 2 do artigo 94.º da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, os 

trabalhadores do setor da saúde estão dispensados de fazer prova de que a doença 

COVID-19 é uma consequência direta da atividade exercida e que não representa 

normal desgaste do organismo. 

2 – Nas situações referidas no número anterior é automaticamente aplicável o 

disposto na Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, no que respeita à reparação e 

indemnização das doenças profissionais.  

3 - Os trabalhadores com contratos individuais de trabalho nos termos do Código de 

Trabalho são equiparados para efeitos de dispensa de prova e de indemnização por 
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doença profissional aos trabalhadores com contratos de trabalho em funções pública, 

sendo assegurado o pagamento de 100% retribuição relativamente às ausências por 

motivo de doença profissional. 

Artigo 325.º-A 

(...)» 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

 

Nota justificativa:  

Para além da dispensa de comprovação para os profissionais de serviços essenciais 

diagnosticados com COVID-19, presumindo-se que foi em contexto laboral, o PCP 

propõe que os trabalhadores com contratos individuais de trabalho sejam também 

equiparados aos trabalhadores com contratos de trabalho em funções públicas para 

efeitos de aplicação do regime de doença profissional. 

Sublinhe-se que, em particular, no Serviço Nacional de Saúde, verificam-se grandes 

desigualdades nos direitos dos trabalhadores, dependendo do seu vínculo laboral. Há 

trabalhadores na área da saúde, por exemplo enfermeiros que, em caso de infeção por 

covid 19, se aplicam regras diferentes para quem tenha contrato de trabalho em funções 

públicas - auferem 100% do seu rendimento base – e para quem tiver um contrato 

individual de trabalho - auferem somente 70% do seu rendimento base. Pelo que se 

considera que não é aceitável esta discriminação que apenas persiste por motivos 

economicistas.   

A concretização desta e de outras medidas de valorização do SNS medida reclama 

igualmente o reforço do orçamento do Serviço Nacional de Saúde em 25% face aos 

valores actuais. 
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São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A 

e 262.º-A com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

Artigo 262.º-A 

Reforço dos recursos humanos do Serviço Nacional de Saúde  

1- No prazo de 30 dias, iniciam-se os procedimentos para contratação de profissionais 

para o SNS, em especial de médicos, enfermeiros, técnicos superiores de saúde, técnicos 

superiores de diagnóstico e terapêutica, assistentes técnicos, assistentes operacionais, 

entre outros, ao nível dos cuidados de saúde primários, cuidados hospitalares, saúde 

pública, cuidados continuados e cuidados paliativos. 

 

2- De forma a agilizar o processo, e onde tal seja possível, a contratação de profissionais 

de saúde é feita com recurso às listagens de ordenação de candidatos a procedimentos 

concursais anteriores. 
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Artigo 325.º-A 

(...)» 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota justificativa 

 

O número de trabalhadores na área da saúde é insuficiente para dar resposta às 

exigências que se colocam hoje ao Serviço Nacional de Saúde. É fundamental reforçar a 

capacidade de resposta do SNS para que este responda às necessidades de cuidados de 

saúde dos doentes com COVID-19, de todos os doentes com outras patologias e 

recuperar os cuidados de saúde adiados. A solução para garantir os cuidados de saúde 

não passa pelo financiamento dos  grupos privados da saúde, mas sim pelo reforço do 

SNS. Para tal é indispensável o reforço da contratação de trabalhadores da saúde, 

nomeadamente de médicos, enfermeiros, técnicos, assistentes técnicos e assistentes 

operacionais. 

A concretização desta e de outras medidas no âmbito do Serviço Nacional de Saúde 

reclamam igualmente o reforço de 25% do seu orçamento face aos valores actuais.  
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São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A 

e 262.º-A com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 262.º-A 

Suplemento remuneratório  

É atribuído um suplemento remuneratório destinado a todos os trabalhadores que nos 

termos do Decreto-lei nº2-A/2020 assegurem serviços essenciais no montante de 20% 

do vencimento base relativamente aos dias em que prestem efetivamente atividade, 

tendo em conta a exposição ao risco de contágio com COVID-19 a que se submetem no 

exercício das suas funções.» 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

Os Deputados, 
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Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota justificativa: 

Os impactos da epidemia exigiram resposta pronta por parte de muitos trabalhadores que, 

mesmo em situação de risco, deram e estão a dar uma contribuição fundamental para combater 

o surto e assegurar o funcionamento do País nos seus serviços essenciais. O reconhecimento 

que o Povo português tem feito sobre a importância destes trabalhadores é uma prova de que 

a sua contribuição foi e é essencial para o funcionamento do País.  

Perante as exigências e riscos acrescidos a que estes trabalhadores foram e têm estado sujeitos, 

designadamente no SNS, mas também no conjunto de serviços essenciais, impõe-se que se 

avance com uma valorização de 20% do vencimento base relativamente aos dias em que 

prestem essa actividade. 
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Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A 

e 263.º-A com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

Artigo 263.º- A 

Constituição de uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos 

1 – É constituída uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos no quadro 

de uma interação permanente com as unidades de saúde do Serviço Nacional de 

Saúde, a qual é revista periodicamente e pelo menos uma vez por ano, atendendo à 

evolução tecnológica e epidemiológica, sem nunca perderem o prazo de validade.  
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2 – A reserva estratégica descentralizada terá uma parte armazenada nos 

estabelecimentos hospitalares do Serviço Nacional de Saúde, a qual é renovada à 

medida que são identificadas as necessidades, estando a reserva central preservada 

no atual Laboratório Militar. 

3 – O Estado dispõe ainda de capacidade instalada que permita garantir e salvaguardar 

o acesso a medicamentos essenciais pelo Serviço Nacional de Saúde mediante a 

adoção de uma estratégia nacional de produção de medicamentos alicerçada, quer no 

desenvolvimento do fabrico e produção de medicamentos pelo Laboratório Militar, 

futuro Laboratório Nacional do Medicamento, quer promovendo parcerias 

estratégicas com as empresas nacionais de capital nacional que garantam igual 

capacidade. 

 

Artigo 325.º-A 

(...)» 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota justificativa:  

O surto epidémico veio demonstrar a importância do País não estar dependente dos 

mercados em matérias centrais para a sua segurança e soberania como sejam os 

medicamentos. A disponibilidade de uma reserva estratégica de medicamentos no País 

revelou-se, como o PCP sempre afirmou, como uma medida indispensável à saúde e 
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segurança do Povo português e que não pode estar condicionada nem pelas limitações 

orçamentais que têm sido impostas, nem pelos interesses da indústria farmacêutica. 

Para assegurar a capacidade e disponibilidade interna de medicamentos e dispositivos 

médicos, de forma a ultrapassar as limitações decorrentes da dificuldade da sua 

aquisição, propõe-se que seja criada uma reserva estratégica de medicamentos e 

dispositivos médicos, descentralizada e frequentemente renovada. Desta forma 

garantem-se as condições para prestar os cuidados de saúde que os utentes necessitam, 

mesmo em situações mais adversas. 

A urgente constituição de uma reserva estratégica de medicamentos e dispositivos é 

inseparável de um significativo reforço no financiamento do SNS em cerca de 25% face 

aos valores actuais. 
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São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) 

1 – (...). 

2 – A autorização legislativa é concedida com os seguintes sentido e extensão: 

 

a) (….) ; 

b) (….) ; 

c) (….) ; 

d) Determinar a proibição da cessação, a qualquer título, dos contratos de trabalho, 

independentemente da forma que revistam e da sua causa ou fundamento, e dos 

contratos de prestação de serviços com trabalhador independente, assim como o início 
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dos respetivos procedimentos pelo empregador abrangido pelo apoio à retoma 

progressiva de atividade, durante a concessão do apoio e nos 12 meses seguintes; 

e) (….); 

f) (NOVO) Determinar a obrigatoriedade de readmissão dos trabalhadores cujos 

contratos de trabalho ou de prestação de serviços tenha cessado após o dia 1 de 

março de 2020; 

g) (NOVO) Determinar que os trabalhadores ao serviço dos empregadores abrangidos 

pelo apoio à retoma progressiva da atividade têm direito a auferir 100% da 

retribuição, incluindo o subsídio de refeição ou valor equivalente, quando este é 

habitualmente atribuído em espécie; 

h) (NOVO) Determinar a obrigatoriedade do cumprimento de todas as obrigações 

contributivas por parte do empregador abrangido pelo apoio à retoma progressiva de 

atividade.» 

 

Assembleia da República, 17 junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

O aumento do desemprego (mais 100.000 desempregados desde 1 de Março) e o corte nos 

salários (em muitas situações devido ao lay-off) são das realidades mais sentidas na vida de 

milhares de trabalhadores. A pretexto da COVID-19 têm sido inúmeros os despedimentos 

selvagens que têm atirado milhares de trabalhadores para o desemprego, a que se juntam 

atropelos laborais (como a imposição de férias) e perda de salários e outros rendimentos dos 

trabalhadores. 

Para o PCP, a defesa dos salários e dos direitos é socialmente justa e necessária para os 

trabalhadores, especialmente num momento como o atual, em que lhes estão colocadas novas 

exigências e preocupações, sendo, ao mesmo tempo a melhor garantia de travar os impactos 

negativos atuais e de assegurar a retoma da atividade económica. 

 

É com o objetivo de defender o emprego e os salários dos trabalhadores, assegurando assim 

condições nas suas vidas para enfrentarem o momento que vivemos, que o PCP propõe a 



 

proibição dos despedimentos, a readmissão de trabalhadores entretanto despedidos e a 

garantia do salário a 100%, bem como do subsídio de refeição para todos os trabalhadores. 

 

Perante a realidade dos despedimentos selvagens e do aproveitamento  grande patronato, que 

pretende manter intocáveis os seus lucros, importa defender os postos de trabalho, proibindo 

os despedimentos neste contexto, assegurar o pagamento dos salários a 100% e apoiar as 

MPME que precisam, impedindo o seu encerramento e assegurando a sua recuperação. Com 

esta medida o PCP pretende uma reafectação do gasto público. Em vez de se apoiar os grupos 

económicos com centenas de milhões de euros dos recursos públicos há que garantir os direitos 

dos trabalhadores e apoiar as MPME. 
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São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A e 

325.º-B com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

Artigo 325.º-B 

Prorrogação e renovação de prestações sociais 

 

São prorrogadas ou renovadas, de forma automática, as prestações por desemprego, cessação 

de atividade, cessação de atividade profissional e demais prestações sociais cujo período de 

concessão ou prazo de renovação termine antes da cessação das medidas de prevenção, 
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contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-Cov2 e da doença 

COVID-19. 

 

 

Assembleia da República, 17 junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

 

Tempos excecionais impõem respostas excecionais e num período como aquele com que o país 

está confrontado, em consequência do surto epidémico, impõe-se que tudo seja feito para 

garantir a manutenção de salários e rendimentos dos trabalhadores, onde se incluem as 

prestações sociais. 

 

O surto epidémico trouxe várias condicionantes à vida dos trabalhadores desempregados e dos 

beneficiários de prestações sociais. O aumento do desemprego e a destruição de postos de 

trabalho levou a que muitos dos trabalhadores desempregados ficassem impedidos de procurar 

e por consequência aceder a um posto de trabalho, por outro lado, a diminuição, em alguns 

casos drástica, dos rendimentos dos trabalhadores fazem também com as prestações sociais de 

que beneficiam tenham uma importância ainda maior nas suas vidas, para o cumprimento das 

suas obrigações e compromissos. Ao mesmo tempo e com as medidas excecionais e temporárias 

a Segurança Social, já depauperada de trabalhadores, viu aumentar, de forma exponencial o 

trabalho com o deferimento de prestações e apoios a empresas, o que dificulta ainda mais a 

capacidade de resposta aos restantes requerimentos de prestações sociais. Urge, por isso, para 

garantir rendimento aos trabalhadores e restantes beneficiários de prestações sociais que se 

prorroguem aquelas cujos prazos de concessão terminam antes do final do ano de 2020 e sejam 

renovadas, de forma automática, aquelas que exigiam essa renovação.   
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Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

Artigo 325.º-B 

Revisão das mensalidades dos equipamentos de apoio à infância 

 

1 – A requerimento dos utentes, as instituições que possuam valências de apoio à infância cujas 

atividades estiveram ou se encontrem suspensas procedem à revisão do valor da 

comparticipação familiar.   

2 – A revisão prevista no número anterior considera os rendimentos auferidos pelo agregado 

desde o dia 1 de março de 2020, para definição do rendimento per capita. 
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3 – Para os efeitos previstos nos números anteriores, a prova do rendimento pode ser feita por 

qualquer meio admissível em Direito, nomeadamente pelo registo de remunerações junto da 

Segurança Social. 

 

 

Artigo 325.º-C 

Proibição de anulação de matrícula ou cobrança de penalidades ou juros em creches 

Nas situações em que os agregados familiares dos utentes de creche demonstrem às 

instituições ter existido quebra do seu rendimento mensal na sequência da epidemia de SARS-

CoV-2, não é permitido à instituição anular a matrícula nem cobrar juros ou qualquer outra 

penalidade por falta ou atraso no pagamento. 

Artigo 325.º-D 

Plano de pagamentos 

1 – Nas situações em que se constituam dívidas relativas a mensalidades na resposta social 

creche, devidas após a determinação das medidas excecionais e temporárias de resposta à 

epidemia de SARS-CoV-2 é elaborado um plano de pagamento. 

2 – O plano de pagamento referido no número anterior é definido entre a instituição e os 

utentes, desde que o utente o requeira. 

3 – Salvo acordo expresso do utente em sentido diferente, as prestações previstas no plano de 

pagamentos não podem exceder o montante mensal de 1/12 do valor em dívida.  

 

Artigo 325.º-E 

Alargamento das vagas em creches em acordo de cooperação 

1 – A Segurança Social procede oficiosamente ao alargamento do número de vagas em creches 

em acordo de cooperação relativamente às instituições com as quais existiam os referidos 

acordos à data do início das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia de SARS-

CoV-2. 

2 – O alargamento referido no número anterior é efetuado assegurando a cobertura de todos os 

utentes das creches naquela data e determina a revisão das respetivas comparticipações 

familiares, assim como dos valores das comparticipações financeiras a atribuir a cada instituição. 

3 – Ficam excluídas da aplicação do disposto no presente artigo as instituições que tenham 

procedimento à resolução de contratos de trabalho ou recorrido aos mecanismos previstos no 

Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de março. 

 

 

 



 

 

Assembleia da República, 17  junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

 

São manifestamente insuficientes as orientações estabelecidas que deixam ao critério das 

instituições o estabelecimento das percentagens de redução das mensalidades nesta situação 

excecional. 

O PCP considera necessário garantir a revisão das mensalidades para atender às alterações de 

rendimentos das famílias, repercutindo-as, no imediato, nos montantes das mensalidades a 

pagar, não apenas no período de encerramento das valências, mas para o futuro. Entendemos 

ser também necessário criar mecanismos de igualdade no valor das mensalidades a pagar, 

designadamente a partir do alargamento das vagas abrangidas pelos protocolos de cooperação. 

Para que as crianças possam continuar a frequentar as respetivas valências quando estas 

retomarem o seu funcionamento é necessário tomar medidas que impeçam a anulação da 

matrícula e a cobrança de taxas por incumprimento do pagamento das mensalidades no período 

em que estas estiverem encerradas. 

O PCP considera ser necessário garantir respostas imediatas às famílias face às dificuldades que 

estão criadas com a quebra de salários e rendimentos, bem como medidas que tenham em 

consideração as dificuldades financeiras com que muitas instituições de solidariedade social 

estão confrontadas. Não podemos deixar de sinalizar a necessidade de reforço do número de 

trabalhadores e da sua valorização, da melhoria das suas condições de trabalho, do integral 

cumprimento dos seus direitos laborais. 

O PCP considera urgente que seja concretizada a gratuitidade das creches, dando cumprimento 

ao que foi aprovado no Orçamento do Estado para 2020, e continuará a intervir para que sejam 

tomadas medidas que visem atingir a universalidade da gratuitidade do acesso à creche por 

todas as crianças até aos três anos. 

O PCP tem defendido a necessidade de ser criada uma resposta pública nesta área, que deve ser 

implementada no âmbito da Rede de Equipamentos e Serviços, sem prejuízo do papel 

complementar, e nem por isso menos relevante, das IPSS nas diferentes valências. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

 

Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A e 

325.º-B com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

Artigo 325.º-B 

Suspensão dos despedimentos 

 

1 – É suspensa a cessação, a qualquer título, dos contratos de trabalho sem termo ou a termo 

resolutivo em execução à data de início da aplicação das medidas de prevenção, contenção, 

mitigação e tratamento da infeção epidemiológica por SARS-Cov2 e da doença COVID-19.  
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2 – O disposto no número anterior é aplicável aos contratos de prestação de serviços 

independentemente da forma que revistam. 

 

3 – A suspensão prevista no presente artigo vigora até ao dia 31 de dezembro de 2020. 

 

 

Assembleia da República, 17 junho de 2020 

 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

A pretexto da COVID-19 têm sido inúmeros os despedimentos selvagens que têm atirado 

milhares de trabalhadores para o desemprego. A defesa do emprego com direitos, dos postos 

de trabalho, dos salários por inteiro para os trabalhadores são condições essenciais para garantir 

dignidade na vida dos trabalhadores e para o desenvolvimento do país, incluindo a tão 

necessária retoma económica. 

A vida veio também comprovar que o chamado Lay-off simplificado não só não impede os 

despedimentos e o aumento do desemprego, como se transformou num mecanismo de redução 

acelerada e significativa do valor dos salários. 

Perante uma situação de acelerado crescimento do desemprego e do claro aproveitamento por 

parte do grande patronato que pretende manter intocáveis os seus lucros, descartando os seus 

trabalhadores, importa defender os postos de trabalho suspendendo os despedimentos até ao 

final do corrente ano, garantir o pagamento a 100% dos salários e apoiar as milhares de micro, 

pequenas e médias empresas, impedindo o seu encerramento e assegurando o seu futuro.  
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

 

Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 325.º-A e 

427.º-A com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

427.º-A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro 

 

Os artigos 16.º e 21.º do Decreto-Lei n.º 28/2004, de 4 de fevereiro, na sua redação atual, 

passam a ter a seguinte redação:  

«[…] 

Artigo 16.º 
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Montante do subsídio de doença 

1 – (…). 

2 – (…). 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) (…). 

3 - O montante diário do subsídio de doença nas situações de incapacidade para o trabalho 

decorrente de tuberculose ou de doença infectocontagiosa contraída em situação de surto 

epidémico, medicamente certificada nos termos da legislação em vigor, corresponde a 100% 

da remuneração de referência do beneficiário. 

4- Em caso de isolamento profilático por doença infectocontagiosa, na sua habitação ou em 

instituição, medicamente certificada nos termos da legislação em vigor, é assegurado o 

pagamento a 100% da remuneração de referência do beneficiário. 

5- O número anterior aplica-se ao trabalhador para acompanhamento do filho em 

isolamento profilático por doença infectocontagiosa ou quando contraída doença em situação 

de surto epidémico, medicamente certificada nos termos da legislação em vigor. 

 

[…] 

Artigo 21.º 

Início do pagamento 

1 – (…). 

2 – (…). 

3 – (…). 

4 – (…). 

5 – (…). 

6 - Não existe período de espera nas situações de incapacidade temporária para o trabalho 

decorrentes de: 

a) (…); 

b) Tuberculose, doença contraída no âmbito de surto epidémico ou em caso de isolamento 

profilático por doença infectocontagiosa, medicamente certificada nos termos da legislação 

em vigor; 



 

c) (…).» 

 

Assembleia da República, 17 junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

 

Tendo em conta as características do vírus SARS-CoV-2, uma das medidas de prevenção 

recomendadas pelas autoridades de saúde, pode passar pelo isolamento profilático nas suas 

habitações por um período determinado. Nesse sentido, a legislação deve assegurar o 

pagamento a 100% da remuneração de referência do trabalhador, para garantir o cumprimento 

das recomendações e evitar a transmissão do vírus, sem introduzir desestabilização na vida dos 

trabalhadores. Assegura-se assim a tranquilidade necessária, para que o trabalhador 

voluntariamente aceite as recomendações das autoridades de saúde. Propõe-se também que o 

pagamento a 100% da remuneração seja alargado aos trabalhadores no acompanhamento do 

filho em isolamento profilático. 

Consideramos que em caso de doença em situação de surto epidémico, deve ser reforçado o 

subsídio de doença. Neste sentido propomos que o regime aplicado à tuberculose, previsto na 

legislação deve ser alargado a estas situações, garantindo deste modo o pagamento a 100% da 

remuneração de referência.   

Com esta proposta o PCP reforça o subsídio de doença em caso de surto epidémico e assegura 

que não há perda de remuneração em situação de isolamento profilático por doença 

infectocontagiosa. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

[Novo] 

Artigo 7.º -A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março 

São alterados os artigos 2.º, 3.º, 4.º, 5.º, 12.º e 14.º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 

de março, na sua versão atual, que passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 2.º 

Entidades beneficiárias 

1 – (…): 

a) (…) 

b) (…) 

c) Não se encontrem em situação de insolvência 

d) Relativamente à situação perante a Autoridade Tributária e Aduaneira e a 

Segurança Social: 

i. Tenham a situação regularizada na aceção, respetivamente, do Código 

de Procedimento e de Processo Tributário e do Código dos Regimes 

Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social, não relevando até 

ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as dívidas constituídas no mês de 

março de 2020; ou 

ii. Tenham uma situação irregular cuja dívida seja um montante inferior 

a 5.000 euros; ou 

3.ª SUBSTITUIÇÃO 
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iii. Tenham em curso processo negocial de regularização do 

incumprimento; ou 

iv. Realizem pedido de regularização da situação até 31 de setembro de 

2020 

2 – (…) 

3 - (…) 

4 - (…) 

5 - (…). 

 

Artigo 3.º 

Operações abrangidas 

 

1 - O presente capítulo aplica-se a operações de crédito e contratos de locação 

financeira ou operacional concedidas por instituições de crédito, sociedades financeiras 

de crédito, sociedades de investimento, sociedades de locação financeira, sociedades 

de factoring e sociedades de garantia mútua, bem como por sucursais de instituições de 

crédito e de instituições financeiras a operar em Portugal, adiante designadas por 

«instituições», às entidades beneficiárias do presente decreto-lei. 

2 – (…) 

3 – (…). 

 

Artigo 4.º 

Moratória 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – (…): 

a) (…) 
b) (…) 
c) [revogada] 

d) (…) 
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4 – (…) 

5 – (…) 

6 – (…). 

 

Artigo 5.º 

Acesso à moratória 

1 – (…) 

2 – A declaração é acompanhada da documentação comprovativa da regularidade da 

respetiva situação tributária e contributiva, da existência de processo negocial de 

regularização do incumprimento ou do requerimento do pedido de regularização, nos 

termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 2.º 

3 – (…) 

4 – (…). 

 

Artigo 12.º 

Procedimento de concessão de garantias do Estado em caso de emergência 

económica nacional 

 

1 – (…) 

2 - O pedido previsto no número anterior é objeto de parecer favorável do membro do 

Governo da área do setor de atividade da entidade beneficiária da garantia, devendo 

incidir sobre o enquadramento da operação no âmbito da política do Governo de 

resposta à situação de emergência económica nacional em virtude da pandemia da 

doença COVID-19, da apreciação da relevância da entidade beneficiária para a economia 

nacional, com prioridade para as entidades referidas na alínea b) do n.º 1 e alínea b) 

do n.º 2 do artigo 2.º face às entidades referidas no n.º 3 do artigo 2.º, assim como da 

perspetiva de viabilidade económica da entidade em causa e da necessidade expressa 

de garantia pessoal do Estado. 

3 – (…). 

4 – (…). 
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5 – (…). 

Artigo 14.º 

Entrada em vigor e vigência 

O presente decreto-lei entra em vigor no dia seguinte ao da sua publicação e vigora 

até 31 de Março de 2021, podendo o acesso à moratória prevista nos artigos 4.º e 

seguintes ser requerido até 30 de Setembro de 2020.» 

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota Justificativa: 

Com esta proposta, o PCP pretende prolongar a vigência do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, 
de 26 de março, relativo a moratórias bancárias, corrigindo algumas limitações no 
acesso das micro pequenas e médias empresas a esse regime, designadamente: 
 
- A existência de incumprimentos e incidentes não regularizados com a banca não deve 
ser motivo para excluir uma MPME do acesso às linhas de apoio ou às moratórias de 
créditos. Muitas empresas estarão em incumprimento e, se não tiverem qualquer apoio, 
vão ter de encerrar, o que tornará impossível a regularização desses créditos. 
 
-A existência de situação irregular perante a Autoridade Tributária e Aduaneira ou a 
Segurança Social também não deve ser motivo de exclusão, desde que a entidade 
candidata tenha em curso um processo negocial de regularização do incumprimento ou 
que até ao final do ano realize um pedido de regularização da situação. 
 
-Clarificação na Lei de que operações de locação financeira (leasing) ou operacional 
(renting) também se encontram abrangidos pela moratória, dado que muitas MPME 
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precisaram de contrair estes financiamentos para poder desenvolver a sua atividade e 
agora estão a braços com dificuldades no seu cumprimento, devido à situação de crise 
empresarial. 
 
-Propõe-se que, nos critérios elencados no Decreto-Lei para aprovação da prestação de 
garantias pessoais pelo Estado, seja dada prioridade às MPME. 
 
-Elimina-se a alínea que permitia aos bancos capitalizar sobre os juros cujo vencimento 
foi suspenso, o que representava uma dupla capitalização sobre o montante do 
empréstimo. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Alteração 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Fiscais 

 

Artigo 9.º 

Limitação extraordinária de pagamentos por conta em sede de IRS ou IRC de 2020 

 

1 – (…) 

2 – (…) 

3 – O regime previsto no artigo 107.º do Código do IRC é também aplicável, com as 

necessárias adaptações, à totalidade  do quantitativo do primeiro e segundo 

pagamentos por conta relativos ao período de tributação de 2020, desde que a média 

mensal de faturação comunicada através do E-fatura referente aos primeiros seis meses 

do ano de 2020 evidencie uma quebra de, pelo menos, 40 % em relação à média 

verificada no período homólogo do ano anterior ou, para quem tenha iniciado a 

atividade em ou após 1 de janeiro de 2019, em relação à média do período de atividade 

anteriormente decorrido, ou quando a atividade principal do sujeito passivo se 

enquadre na classificação de atividade económica de alojamento, restauração e 

similares, ou quando o sujeito passivo seja classificados como cooperativa ou como 

micro, pequena e média empresa, de acordo com os critérios definidos no artigo 2.º 

do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, na sua versão atual. 

4 – (…) 

5 – (…) 

6 – O enquadramento na classificação de cooperativa, micro, pequena e média 

empresa, de atividade económica de alojamento, restauração e similares ou de quebra 

de volume de negócios a que se referem os n.ºs 2 e 3 deve ser certificada por contabilista 

certificado no Portal das Finanças. 
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7 – (…) 

8 – (…). 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

 

Nota Justificativa: 

O Pagamento Por Conta - PPC funciona como um adiantamento das empresas ao Estado 

(semelhante a uma “retenção na fonte”, mas em IRC), em que se presume os lucros do 
ano atual com base nos lucros do ano anterior.  

Ora, para a muitas MPME, os lucros de 2019 não serão replicados em 2020 – muito 

provavelmente, terão prejuízos ou lucros muito próximos de zero, levando à sua não 

tributação em IRC ou a uma tributação mínima, incomparável com o ano anterior. Assim, 

o PPC de 2020 seria um adiantamento ao Estado que, em muitos casos, seria depois 

devolvido às empresas. Tal situação coloca mais um problema de tesouraria para as 

MPME, que teriam de adiantar o PPC, quando este é calculado numa base desfasada da 

realidade económica e empresarial, que entretanto mudou drasticamente.  

Acresce ainda que, segundo informação prestada pelo Ministro de Estado e das Finanças 

na Comissão de Orçamento e Finanças a 16 de Abril, metade da receita do PPC é de 

grandes empresas, o que significa que com esta proposta do PCP, restrita às MPME, a 

capacidade de resposta do Estado não é posta em causa, e contribui-se 

significativamente para que as empresas que mais precisam – as MPME – possam 

enfrentar os problemas de tesouraria atuais.  

O PCP apresentou esta medida no Projeto de Lei n.º 350/XIV/1.ª, que foi aprovado na 

generalidade. Entretanto, o Governo incluiu esta medida no PEES e no Orçamento 
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suplementar, embora de forma mais limitada. Com esta proposta de alteração, o PCP 

procura alargar o que é proposto, garantindo que todas as MPME possam aceder a esta 

medida de forma automática, ou seja, nos mesmos termos em que a PPL prevê para as 

empresas dos CAE de alojamento, restauração e similares.  
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Fiscais 

 

[NOVO] 

Artigo 9.º - A 

Devolução antecipada de Pagamentos Especiais por Conta não utilizados 

As entidades classificadas como cooperativas ou como micro, pequenas e médias 

empresas, pelos critérios definidos no artigo 2.º do anexo ao Decreto-Lei n.º 372/2007, 

de 6 de novembro, na sua redação atual, podem solicitar, em 2020, o reembolso integral 

da parte do Pagamento Especial por Conta que não foi deduzida, até ao ano de 2019, 

sem que seja considerado o prazo definido no n.º 3 do artigo 93.º do Código do Imposto 

sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas.  

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota Justificativa  

Por iniciativa do PCP, desde a entrada em vigor do OE 2019, deixou de ser obrigatória a 

entrega do Pagamento Especial por Conta (PEC), terminando com um pagamento 
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injusto, que prejudicava sobretudo as empresas mais pequenas, obrigadas a suportar 

este pagamento independentemente de terem ou não lucros.  

O Código do IRC prevê que os PEC não utilizados possam ser deduzidos pelas empresas, 

mas apenas no 6.º período de tributação seguinte. Ou seja, as empresas em 2020 podem 

apenas ser reembolsadas do PEC referente a 2014; em 2021, podem ser reembolsadas 

do PEC entregue em 2015; e assim sucessivamente.  

Perante os enormes esforços por que passam muitas micro pequenas e médias 

empresas, ao nível de tesouraria, propomos que, extraordinariamente, seja possível que 

estas empresas sejam reembolsadas, de uma vez só, em 2020, de todos os PEC não 

deduzidos, entre 2014 e 2019.  

Tratando-se de valores que foram antecipados pelas empresas ao fisco, e que seriam 

sempre devolvidos ao longos dos próximos anos, a sua antecipação permite apoiar a 

tesouraria das empresas num momento particularmente crítico, sem representar, neste 

caso, custos adicionais para o erário público.  
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO V (NOVO)  

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-A 

Apoio extraordinário de proteção social a trabalhadores sem acesso a outros 

instrumentos e mecanismos de proteção social 

 

É aprovada, no anexo VII à presente lei e da qual faz parte integrante, a criação de um 

apoio extraordinário de proteção social a trabalhadores sem acesso a outros 

instrumentos e mecanismos de proteção social. 

 

 

ANEXO VII 

(a que se refere o artigo 14.º-A) 

 

Apoio extraordinário de proteção social a trabalhadores sem acesso a outros 

instrumentos e mecanismos de proteção social 

 

« Artigo 1.º 

Objeto 

O presente anexo cria um apoio extraordinário de proteção social a trabalhadores sem 

acesso a outros instrumentos e mecanismos de proteção social, designadamente 

trabalhadores com formas de prestação de trabalho atípicas, como sejam trabalho à 

hora e ao dia, até à cessação das medidas excecionais e temporárias de resposta à 

epidemia SARS-CoV-2. 
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Artigo 2.º 

Âmbito 

1 – O presente anexo é aplicável a todos os trabalhadores com vínculos laborais 

precários e trabalhadores independentes que não tenham acesso a qualquer 

instrumento ou mecanismo de proteção social, nem aos apoios sociais criados no 

âmbito das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2 e em 

relação aos quais se verifique uma das seguintes circunstâncias: 

 

a) Cessação do contrato de trabalho ou de prestação de serviços; 

b) Paragem, redução ou suspensão da atividade laboral; ou 

c) Quebra de, pelo menos, 40% dos serviços habitualmente prestados. 

 

2 – Para os efeitos previstos no presente anexo consideram-se vínculos laborais 

precários: 

a) os vínculos laborais que não correspondam a contratos de trabalho sem termo 

ou por tempo indeterminado; 

b) qualquer vínculo laboral no período em que decorra o período experimental; e 

c) os contratos de prestação de serviços. 

 

3 – O presente anexo é igualmente aplicável a todos os trabalhadores, 

independentemente da existência ou não de vínculo de trabalho formal.  

 

4 – O disposto no presente anexo é igualmente aplicável aos trabalhadores isentos de 

contribuições para a Segurança Social, nos termos e para os efeitos do Código dos 

Regimes Contributivos do Sistema Previdencial da Segurança Social e aos trabalhadores 

estagiários ao abrigo da medida de estágios profissionais, prevista e regulada na Portaria 

n.º 131/2017, de 7 de abril, na sua redação atual. 

 

Artigo 3.º 

Apoio extraordinário 

 



 

1 – O apoio de proteção social aos trabalhadores previsto no presente anexo é atribuído 

mediante comprovação pela Segurança Social das circunstâncias previstas no artigo 

anterior, por qualquer meio admissível em Direito ou através de declaração sob 

compromisso de honra. 

 

2 – O apoio previsto no presente anexo tem a duração de um mês, prorrogável até à 

cessação das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2. 

 

3 – O valor do apoio previsto no n.º 1 corresponde ao valor do Indexante dos Apoios 

Sociais (IAS). 

 

4 – O apoio previsto no n.º 1 só é aplicável quando se verifique não existirem regimes de 

proteção social mais favoráveis, aplicáveis ao trabalhador. 

 

Artigo 4.º 

Regularização do vínculo de trabalho 

 

1 – Os trabalhadores abrangidos pelo apoio previsto no presente anexo, após a 

atribuição do apoio, ficam obrigatoriamente vinculados ao sistema de Segurança e Social 

nacional.  

2 – Quando a atividade exercida pelo trabalhador corresponde a atividade de 

trabalhador independente, este deve comunicar o início ou reinício da atividade junto da 

autoridade tributária.  

3 – Nas situações em que a atividade exercida pelo trabalhador corresponda a trabalho 

por conta de outrem, após a atribuição do apoio previsto no presente anexo, a 

Autoridade para as Condições de Trabalho notifica a entidade empregadora do 

trabalhador que não possua vínculo de trabalho formal e não abrangido por qualquer 

sistema de segurança social nacional ou estrangeiro para, no prazo máximo de 15 dias, 

proceder à regularização do vínculo de trabalho através de contrato de trabalho sem 

termo e à respetiva inscrição no sistema de segurança social respetivo. 

 

2 - Com a notificação ao empregador nos termos do número anterior e até à 

regularização da situação do trabalhador ou ao trânsito em julgado da decisão judicial, 



 

conforme os casos, a relação de trabalho em causa não cessa, mantendo-se todos os 

direitos e deveres das partes. 

Artigo 5.º 

Transferência de verbas para a Segurança Social 

 

Para o cumprimento do disposto no presente anexo, o Governo procede à transferência 

para a Segurança Social das verbas necessárias à sua execução.» 

 

 

Assembleia da República, 17 junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

 

São inúmeros os exemplos de consequências profundamente nefastas que as atuações 

do grande patronato, a pretexto da situação epidémica, tiveram na vida de 

trabalhadores de vários sectores de atividade, especialmente sentida por trabalhadores 

com vínculos precários. A precariedade laboral significa, também, precariedade da 

proteção social. Os últimos tempos têm demonstrado isso mesmo. Importa lembrar a 

situação de milhares de trabalhadores cuja remuneração provinha de trabalho por conta 

própria e de prestação de serviços que deixaram de auferir, ficando, em muitas 

situações, sem qualquer meio de subsistência devido à frágil proteção social existente. 

 

Serão muitas centenas de milhar os trabalhadores com vínculos precários: contratos a 

termo em desrespeito pela lei, uso abusivo de recibos verdes, trabalho encapotado pelo 

regime de prestação de serviços. Muitos trabalhadores independentes que, perante esta 

situação, se encontram completamente desprotegidos pois, pelas mais variadas razões, 

não cumprem os requisitos de acesso a qualquer mecanismo de proteção social, ainda 

que excecional e temporário.  



 

 

Serão, também, muitos os trabalhadores que exercem as suas funções em subordinação 

jurídica, que são verdadeiros trabalhadores por conta de outrem mas que, no entanto, 

não possuem qualquer vínculo de trabalho formal, nem estão, por consequência, 

abrangidos por um regime de segurança social nacional ou estrangeiro. É urgente que 

esses trabalhadores, para além de terem acesso à proteção social, vejam o seu vínculo 

de trabalho regularizado e a sua situação de trabalhadores por conta de outrem 

efetivamente reconhecida.  

 

A proposta de alteração do PCP é no sentido de garantir proteção social a estes 

trabalhadores, num momento em que a sua situação económica e social é 

particularmente grave. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas de Aditamento 

 

CAPÍTULO V (NOVO)  

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-A 

Recapitalização e Controlo Público do Grupo TAP, SGPS, S.A. 

1 – A transferência de verbas públicas para a recapitalização do Grupo TAP, SGPS, S.A., 

implica o início, por parte do Governo, do processo de recuperação da totalidade do 

capital da empresa e a assunção do controlo público sobre a mesma, nos termos a 

definir por Decreto-Lei. 

2- Para os efeitos previstos no número anterior, o Governo aprova, no prazo de 30 dias 

após a entrada em vigor da presente Lei, o Decreto-Lei que regulamenta as condições e 

procedimentos necessários à recuperação total do capital da TAP e à assunção do 

controlo público sobre a empresa.  

 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Nota justificativa: 
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A TAP tem sido um dos principais exportadores nacionais, realizando em 2019 vendas superiores 

a 3,4 mil milhões de euros. Só a TAP, S.A., foi responsável em 2019 pelo pagamento de mais de 

520 milhões de euros de salários aos seus trabalhadores e pelo pagamento de 111 milhões de 

euros à Segurança Social portuguesa, a que se acrescentam dezenas de milhões de euros em 

outras receitas fiscais, bem como, os valores entregues à Segurança Social e em IRS pelos seus 

trabalhadores. Uma realidade a que se somam cerca de 5 mil trabalhadores das restantes 

empresas do Grupo TAP (SPdH/Groundforce, Portugália, Cateringpor) e com a atividade 

económica que funciona a montante e a jusante da TAP. 

É tempo de acabar com a submissão aos interesses do grande capital e às imposições da União 

Europeia, e reconhecer a TAP pelo que ela é, e pelo que só ela pode ser no futuro próximo de 

Portugal.  

É, pois, necessário um plano para evitar a destruição e garantir o futuro da TAP. A Assembleia 

da República não pode continuar a assistir às hesitações do governo, incapaz de afrontar as 

orientações de uma União Europeia enfeudada aos interesses dos grandes grupos monopolistas 

do sector e amarrado aos seus próprios compromissos com o grande capital.  

É necessário um plano que respeite integralmente os direitos dos trabalhadores da empresa, 

assegurando os seus salários e revertendo despedimentos. É necessário um plano para que, 

assim que o transporte aéreo regresse à normalidade, a TAP possa dar plena resposta às 

necessidades do País.  

Não pode haver dúvidas: só a existência da TAP, só o seu controlo público, dará garantias de que 

o País terá a capacidade de realizar as ligações aéreas que entender necessárias, para assegurar 

a coesão nacional, para diminuir distâncias com as comunidades emigradas, para reativar a 

atividade turística em Portugal, e fazê-lo independentemente de outras companhias aéreas 

estrangeiras, que podem desempenhar um papel complementar à oferta da TAP, mas que na 

ausência desta não hesitariam em chantagear o país.  

Com esta proposta, recusa-se a estratégia em curso de injectar mais e mil milhões de euros de 

recursos públicos na TAP, sem a nacionalização da mesma, mantendo uma gestão subordinada 

aos interesses do grande capital estrangeiro, em vez de estar vinculada às necessidades de 

desenvolvimento do País. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas de Aditamento 

 

CAPÍTULO V (NOVO)  

Outras disposições 

Artigo 14.º-A 

Encargos com parcerias público-privadas 

 

1 - Nos termos da partilha de riscos definida pelo artigo 7.º do Decreto-Lei n.º 111/2012, 

de 23 de maio, e tendo em conta a redução de tráfego rodoviário em consequência das 

medidas de contenção da epidemia COVID-19: 

a) São temporariamente suspensas as cláusulas de compensação, de reposição de 
equilíbrio financeiro e outras estabelecidas em contratos de concessão e 
subconcessão de Parcerias Público-Privadas rodoviárias que se destinem a 
compensar as entidades concessionárias pela redução de tráfego rodoviário; 
 

b) É aplicado um mecanismo excecional e temporário de redução de pagamentos 
associados a contratos de concessão e subconcessão de Parcerias Público-
Privadas rodoviárias em modelo de pagamento por disponibilidade, reduzindo o 
montante dos pagamentos a realizar pelo Estado às concessionárias na 
percentagem correspondente à percentagem de redução da receita das 
portagens verificada face ao valor homólogo do ano anterior. 

 

2- Os mecanismos previstos no número anterior são regulamentados pelo Governo. 

3 – A redução de receita das concessionárias decorrente da aplicação dos números 1 e 

2 não dá lugar a quaisquer compensações ou indemnizações. 

4 – O disposto nos números anteriores produz efeitos a partir de 13 de março de 2020. 
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Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota Justificativa: 

As Parcerias Público-Privadas (PPP) têm-se revelado um verdadeiro sorvedouro de 

recursos públicos, transferindo verbas do Orçamento do Estado para benefício de 

grandes grupos económicos.  

Segundo o último relatório anual de execução das PPP, produzido pela Unidade Técnica 

de Apoio Orçamental (UTAO), só em 2018, as PPP rodoviárias custaram aos portugueses 

mais de 1.130 milhões de euros, dos quais 78 milhões de euros estão associados às 

chamadas “compensações” ou “reposição de equilíbrio financeiro”. Valor claramente 
superior a todo o investimento público realizado pelo País em infraestruturas de 

transportes nesse ano.  

A situação que o país enfrenta, ocasionada pelo surto epidémico de COVID-19, levou à 

adoção de medidas extraordinárias de dever de recolhimento e a um abrandamento da 

atividade económica, o que naturalmente se traduziu em menor tráfego nas vias 

concessionadas em modelo de PPP rodoviária.  

Os contratos assinados entre os sucessivos governos do PS e do PSD/CDS e as 

concessionárias em modelo de disponibilidade contêm cláusulas altamente favoráveis 

para as concessionárias, colocando todo o risco do lado do Estado, que é 

contratualmente obrigado a compensar em caso de redução do tráfego esperado. 

Acontece que os próprios cálculos do tráfego esperado têm sido empolados, levando a 

que as compensações sejam verdadeiramente escandalosas.  

Independentemente de esta situação demonstrar, mais uma vez, que o que é necessário 

é pôr fim a este modelo ruinoso e acabar com as PPP, o PCP não pode deixar de colocar 

a necessidade de, perante a situação que o país vive em resultado do surto epidémico 
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da COVID-19, não serem aplicadas as cláusulas ou outros mecanismos que permitiriam 

às concessionárias arrecadar milhões de euros que fazem falta ao investimento no SNS, 

à defesa das condições de vida das populações e ao relançamento da atividade 

económica, apenas para continuar a beneficiar os grandes grupos económicos, 

designadamente os que vivem de atividades rentistas.  

Ao mesmo tempo que os trabalhadores portugueses e muitas micro, pequenas e médias 

empresas passam por dificuldades resultantes desta situação, as concessionárias das 

PPP rodoviárias não podem ser as únicas a manter os seus lucros inalterados, por via das 

rendas entregues pelo Estado nestes contratos ruinosos. 

O PCP propõe que não possam ser acionadas quaisquer cláusulas de compensação ou 

reposição de equilíbrio financeiro às PPP rodoviárias, bem como garantir que, nas PPP 

em modelo de pagamento por disponibilidade, a redução da receita do Estado em 

portagens se reflita numa redução, em igual percentagem, no pagamento às 

concessionárias. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO V (NOVO)  

Outras disposições 

Artigo 14.º-A 

Exclusão de entidades com sede em países, territórios e regiões com regimes de 

tributação privilegiada, de apoios no âmbito da COVID-19 

 

1 - São excluídas do acesso a quaisquer apoios criados no âmbito das medidas 

excecionais e temporárias de resposta à epidemia COVID-19, todas as entidades 

sediadas em países, territórios e regiões com regime fiscal claramente mais favorável, 

de acordo com os critérios definidos no n.º 2 do Art.º 63.º-D da Lei Geral Tributária, 

designadamente os países, territórios e regiões listados na Portaria n.º 150/2004, de 13 

de fevereiro de 2004, na sua redação atual. 

2 – Consideram-se igualmente abrangidas pela exclusão prevista no número anterior as 

entidades sediadas nos Países Baixos, no Luxemburgo, na República da Irlanda e em 

Malta.  

3 – A exclusão prevista nos números anteriores é aplicável a todas as medidas 

estipuladas, seja por instrumento legislativo ou contratual, incluindo, designadamente, 

as que o sejam por via de protocolo. 
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Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota Justificativa: 

A situação que o país enfrenta, ocasionada pelo surto epidémico de COVID-19, originou 

uma inesperada e muito significativa desaceleração da economia, com reflexos muito 

negativos em quase todos os setores de atividade económica. 

Perante esta situação, o Governo lançou um conjunto de medidas dirigidas ao apoio à 

economia que, para lá de insuficientes, têm privilegiado sobretudo as grandes empresas 

face às micro, pequenas e médias empresas (MPME), que são a base do tecido 

empresarial português.  

Para o PCP é preciso que esses apoios, já criados ou que venham a ser criados a partir 

de verbas do Orçamento do Estado ou com recurso a fundos comunitários, sejam 

distribuídos de forma justa e adequada às necessidades do país. Não seria admissível 

que quaisquer apoios públicos se dirigissem a entidades que, mesmo desenvolvendo a 

sua atividade em Portugal, estão sediadas em paraísos fiscais ou em territórios que 

promovem o dumping fiscal, com claro prejuízo para o nosso País. O Estado português 

não pode apoiar empresas que, deliberadamente, colocam a sua sede fiscal fora do País 

para com isso não pagarem os impostos que são devidos.  

Países como a Dinamarca, a Polónia, a Áustria ou a França já avançaram no sentido de 

proibir quaisquer apoios públicos a entidades sediadas na “lista negra” fiscal da União 
Europeia, replicada, grosso modo, pela Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro de 

2004, na sua versão atual.  

Além das perdas de receita fiscal, os paraísos fiscais promovem o branqueamento de 

capitais, o financiamento de atividades ilegais, do terrorismo e da criminalidade.  
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Seria inadmissível que as empresas que recorreram a esses mecanismos, não pagando 

os seus impostos em Portugal, fossem agora beneficiárias dos apoios que são 

suportados pelos impostos pagos pelo povo português.   

É preciso tomar medidas de fundo para o combate à fraude, evasão e elisão fiscal, 

medidas no sentido da eliminação dos paraísos fiscais, medidas para garantir que os 

lucros realizados em Portugal sejam tributados em Portugal.  

A concretização desse objetivo passa, desde logo, por não desperdiçar nenhuma 

possibilidade imediata e concreta que coloque entraves e limite o recurso a estes 

regimes fiscais, localizados fora de Portugal como a que se propõe agora. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO V (NOVO)  

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-A 

Melhoria das condições de acesso do subsídio social de desemprego  

 

É aprovado, no anexo VII à presente lei e da qual faz parte integrante, o regime excecional e 

temporário de acesso ao subsídio social de desemprego. 

 

 

ANEXO VII 

(a que se refere o artigo 14.º-A) 

 

Melhoria das condições de acesso ao subsídio social de desemprego 

 

« Artigo 1.º 

Objeto 

O presente anexo estabelece um regime excecional e temporário de acesso ao subsídio social de 

desemprego. 

 

Artigo 2.º 

Inscrição no IEFP e prazos de garantia 

1 - Até à cessação das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2, 

para acesso ao subsídio social de desemprego, previsto no Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de 
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novembro, basta ao trabalhador estar inscrito no Centro de Emprego e Formação Profissional da 

sua área de residência.  

2 – O acesso ao subsídio social de desemprego não está dependente da verificação de qualquer 

prazo de garantia. 

 

Artigo 3.º 

Condição de Recursos 

Até à cessação das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS CoV-2: 

a) A prova da condição de recursos pode ser feita mediante declaração sob 

compromisso de honra, sendo o subsídio social de desemprego atribuído 

automaticamente, sem prejuízo de posterior verificação da veracidade dos fatos através 

dos meios à disposição da Segurança Social ou da interconexão de dados com a 

administração fiscal; 

b) A condição de recursos é definida em função dos rendimentos mensais do agregado 

familiar do requerente que não podem ultrapassar 120% do IAS. 

c) Não é aplicável o regime da capitação do rendimento previsto no artigo 5.º do 

Decreto-Lei n.º 70/2010, de 16 de junho, na sua redação atual, nem a respetiva 

ponderação de cada elemento prevista na respetiva escala de equivalência; 

d) No apuramento da capitação dos rendimentos do agregado familiar, o valor dos 

rendimentos mensais é apurado pela divisão pelo número total de membros do 

agregado. 

Artigo 4 º 

Acompanhamento e avaliação 

O governo divulgará mensalmente indicadores de acompanhamento da medida, no portal da 

Segurança Social, incidindo, nomeadamente, sobre o número e a caracterização social dos 

beneficiários. » 

 

 

Assembleia da República, 17 junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 



 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

 

Para situações excecionais é necessário encontrar respostas excecionais, sem prejuízo da 

necessidade de alteração e revisão profundas dos regimes de atribuição e acesso à proteção 

social em situações de desemprego, o PCP propõe melhores condições de acesso ao subsídio 

social de desemprego, eliminando o prazo de garantia para tal e melhorando a condição de 

recursos inerente a esta prestação social, bem como propõe que o governo divulgue 

mensalmente indicadores de acompanhamento desta medida, no portal da Segurança Social, 

especialmente no que se refere ao número e à caracterização social dos beneficiários, com vista 

a avaliar os seus efeitos sobre a redução da pobreza nos trabalhadores em situação de 

desemprego. 

 

Esta proposta de alteração do PCP é no sentido de garantir proteção social a milhares de 

trabalhadores que não cumprem os prazos de garantia para ter acesso ao subsídio de 

desemprego nem ao subsídio social de desemprego, na sua maioria  trabalhadores com vínculos 

precários e sem prejuízo do continuado combate à precariedade, com vista à sua erradicação, e 

da luta que importa continuar a fazer para que a todas as necessidades permanentes 

correspondam vínculos efetivos, assim como a defesa de uma revisão global do regime de 

proteção social de desemprego pois não é tolerável manter a presente situação de desproteção 

do desemprego. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas de Aditamento 

 

CAPÍTULO V (NOVO)  

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-A 

Apoio extraordinário e temporário ao rendimento de microempresários e 
empresários em nome individual 

 

É aprovado, no anexo VII à presente lei e da qual faz parte integrante, a criação de um 

apoio extraordinário e temporário ao rendimento de microempresários e empresários 

em nome individual. 

ANEXO VII 

(a que se refere o artigo 14.º-A) 

 

«Artigo 1.º 
Objeto e âmbito 

 
1 – O presente anexo define um regime excecional e temporário de apoio a 
microempresários e a empresários em nome individual, estabelecendo um mecanismo 
de apoio ao rendimento. 
 

2 – São abrangidos pelo presente anexo os microempresários e empresários em nome 
individual que se encontrem em situação de crise empresarial, definida como tal nos 
termos legalmente previstos. 
 

Artigo 2.º 
Montante do apoio 
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1 – O montante do apoio mensal ao rendimento de microempresários ou empresários 
em nome individual é determinado em função do rendimento do ano anterior 
identificado a partir das declarações trimestrais da Segurança Social, sendo proporcional 
às reduções de rendimento verificadas. 
 
2 – O montante mínimo de apoio ao rendimento a conceder, nos termos do presente 
anexo, é o valor correspondente ao Indexante de Apoios Sociais (IAS), fixado para o ano 
de 2020 em €438,81. 
 

Artigo 3.º 
Atribuição do apoio 

 
1 – A atribuição do apoio previsto no presente anexo é da responsabilidade do IAPMEI, 
através de estrutura específica e adequada criada para o efeito. 
 
2 – O procedimento de concessão do apoio é concretizado mediante requerimento 
simples e desburocratizado, dirigido ao IAPMEI, que obterá os documentos necessários 
à instrução do processo junto das respetivas entidades públicas. 
 
3 – Sem prejuízo da atribuição do apoio ao rendimento nos termos previstos no presente 
anexo, o IAPMEI procede igualmente à apreciação dos requerimentos que lhe sejam 
dirigidos para efeitos de atribuição de apoios destinados à manutenção ou retoma da 
atividade dos microempresários ou empresários em nome individual. 
 

Artigo 4.º 
Financiamento 

 
O apoio ao rendimento de microempresários ou empresários em nome individual é 
financiado pelo Orçamento do Estado, por via de um fundo específico a constituir para 
o efeito, sem prejuízo do recurso a verbas dos Fundos Europeus Estruturais e de 
Investimento ou de outros meios à disposição do IAPMEI para financiar medidas de 
apoio às empresas no âmbito da resposta à epidemia de COVID 19. 
 

Artigo 5º 
Apoios no âmbito da Segurança Social 

 
Nos casos em que os pedidos de apoio ao rendimento não se enquadrem nos termos 
previstos no presente anexo, nem nos demais apoios dirigidos às micro, pequenas e 
médias empresas, o IAPMEI remete oficiosamente os respetivos processos aos serviços 
competentes da Segurança Social para efeito de atribuição de apoio social destinado a 
assegurar condições de subsistência aos microempresários ou empresários em nome 
individual.» 
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Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

 

Nota Justificativa 

As MPME são um instrumento essencial para responder à recuperação da atividade 
económica nacional. O País precisa dos trabalhadores e da sua força produtiva, para 
vencer a atual situação da crise epidémica de COVID 19. Mas precisa também dos micro, 
pequenos e médios empresários (MPME), das suas empresas, para responder aos 
problemas do presente e preparar um futuro que começa já amanhã. 
 
É urgente responder à acelerada degradação da situação económica e social, 
designadamente ao conjunto dos problemas que estão hoje colocados a milhares de 
micro, pequenos e médios empresários que constituem mais de 99% do tecido 
económico português. 
 
A realidade que se tem vindo a desenvolver e instalar no terreno desde meados do mês 
de março é avassaladora. São dezenas de milhar as empresas que suspenderam a sua 
atividade. Nuns casos, decorrentes das próprias medidas de prevenção e combate, 
noutros, pela quebra de encomendas, pela quebra de fornecimentos de bens e serviços 
intermédios, ou pela ausência de procura interna ou externa.  
 
As medidas adotadas pelo Governo são limitadas e insuficientes, no essencial dirigidas 
a preservar as grandes e algumas médias empresas. Medidas que se resumem a linhas 
de crédito bonificadas (tendo como interlocutor a Banca e os correspondentes e 
gravosos condicionalismos de acesso), ao diferimento de prazos e pagamentos das 
obrigações fiscais e ao “lay-off” simplificado, com o que este significa de corte nos 
salários dos trabalhadores, bem como, a exclusão de um largo conjunto de empresas, 
dos sócios gerentes e a sobrecarga da Segurança Social.  
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É indispensável e urgente dar resposta à grave situação de microempresas de natureza 
familiar e empresários em nome individual/trabalhadores por conta própria, muitas com 
situações informais, vivendo de vários trabalhos parciais à comissão, da 

mediação, ocupados em serviço de proximidade, construção civil, pichelaria, 
canalizadores, limpeza, esteticistas, explicadores, cabeleireiros, taxistas, TVDE, táxis de 
turismo, profissionais das artes do espetáculo, comércio local, restauração, feirantes, 
parques de diversões, modistas e pequenas empresas de têxtil (subcontratadas), 
oficinas de reparação auto e empresas de reboque ou desempanagem, barbeiros, 
cabeleireiros, fornecedores de audiovisuais e brindes promocionais, contabilistas 
certificados, mediadores imobiliários e, outras camadas muito diversificadas com 
milhares de micro empresas pouco estruturadas e até pouco formalizadas, sobretudo 
de serviços, que enfrentam problemas que apresentam situações muito específicas e 
particularizadas, a exigir respostas adequadas. 
 
Por não se enquadrarem, por razões diversas decorrentes do seu estatuto empresarial, 
nas medidas de apoio COVID 19 decididas pelo Governo ou Assembleia da República, ou 
por não terem direito a um subsídio de desemprego por não serem assalariados ou 
trabalhadores a recibo verdes, não tiveram acesso a nenhuma compensação para a sua 
perda de rendimentos. Logo ficaram desprovidos de qualquer rendimento regular para 
a sua sobrevivência e das suas famílias. 
 
Os recursos não são, como sabemos ilimitados, é por isso que precisam de ser usados, 
não para defender os lucros e privilégios dos grandes grupos económicos, mas para 
proteger os rendimentos dos trabalhadores, dos reformados, dos MPME e assegurar a 
produção material de bens e o fornecimento de serviços que respondam, nesta fase, às 
necessidades do País. 


