
 

 

 

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, 204.º - A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

Artigo 204.º-A 

Reforço dos meios humanos e técnicos associados à fiscalização e à 
inspeção ambiental  

1- Com o objetivo de garantir a operacionalidade e a capacidade de 
reforço das ações de vigilância, de fiscalização e de inspeção ambiental, 
neste período de retoma das atividades económicas, de incêndios e 
acompanhando a necessidade de mitigação das alterações climáticas, o 
Governo fica autorizado a reforçar os meios humanos e técnicos 
associados à fiscalização e à inspeção ambiental; 
2- Com vista à prossecução destes objetivos, nomeadamente nas 
áreas protegidas, nas florestas, recursos hídricos ou em matéria de 
gestão de resíduos, o Governo procede à alteração do quadro de pessoal 
da Agência Portuguesa do Ambiente e demais autoridades ambientais 
envolvidas.  
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«Artigo 325.º-A 

(…) 

(...)» 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

Os Deputados, 
 
 

                                José Luís Ferreira  

Mariana Silva  

 

Nota justificativa 

Para o PEV, o agravamento da situação económica no país, não pode 

implicar o recuo em matérias de políticas ambientais e do necessário 

reforço de meios humanos e técnicos para a sua prossecução.  

Neste contexto, apesar de ser necessário contemplar medidas de apoio às 

famílias, aos trabalhadores e às micro e pequenas empresas, a pandemia 

não pode servir de motivo para se reduzir o investimento em outras áreas 

essenciais, como a conservação da natureza ou de espaços que são 

determinantes para garantir o equilíbrio ecológico e a prestação de 

serviços de ecossistema. 

Na área da floresta é necessário levar à prática o que está contemplado 

na Lei que, graças ao PEV, fez a revisão daquela que ficou conhecida 

como a “lei da liberalização do eucalipto”, da responsabilidade do então 

Governo PSD/CDS. O país precisa de trilhar caminho para a redução da 

área que as monoculturas de eucalipto ocupam no nosso espaço florestal 

– este é um problema que não pode continuar a ser adiado. Para isso é 



 

 

determinante ter meios em número suficiente para as ações de 

fiscalização e controlo do regime jurídico aplicável às ações de 

arborização e rearborização nas estruturas do ICNF, questão para a qual 

o PEV tem batalhado e continuará a batalhar.  

A época de fogos florestais está aí à porta e, para além das medidas 

imediatas, como a limpeza dos espaços florestais, é determinante mudar 

estruturalmente a composição da nossa floresta, de modo a alargar o 

peso das espécies autóctones, especialmente num momento em que as 

alterações climáticas demonstram ser um problema real. 

Quando aos recursos hídricos importa reforçar a monitorização e as 

ações fiscalização de forma a dissuadir as descargas de águas sem o 

devido tratamento no domínio hídrico, que não só comprometem a 

qualidade ambiental e os ecossistemas, mas também acarretam riscos 

acrescidos do ponto de vista da saúde pública.  

Mesmo durante o período de menor atividade económica devido às 

restrições à mobilidade social e ao confinamento da população foram 

inúmeras as descargas sobre os rios e ribeiras, denunciadas pela 

população, aproveitando a menor “monitorização” por parte dos 

cidadãos, por estarem confinados, bem como a reduzida fiscalização in 

loco por parte da APA. 

Acresce ainda referir que, esta pandemia, e os cuidados de proteção 

individual que exige atualmente gera um avolumar de resíduos de 

máscaras e luvas, que muitas vezes são deitadas para o chão, estando-

se a confirmar o avolumar de um problema ambiental que requer também 

uma intervenção urgente. 

Por último, o pacote de financiamento anunciado pelo Governo para a 

remoção do amianto nas escolas, no ano de 2020, exigirá a fiscalização 

da sua correta deposição em aterros. 



 

 

O reforço de meios humanos e técnicos é, sem dúvida, uma vertente 

fundamental, porque deles dependem a operacionalidade e a capacidade 

de reforço do número de ações de vigilância, de fiscalização e de inspeção. 

Os Verdes têm insistido para que os meios sejam intensificados, e 

consideram esse reforço como um investimento na sustentabilidade do 

país, nomeadamente nas seguintes áreas: a fiscalização e a inspeção 

ambiental, de modo a prevenir agressões aos recursos e espaços 

naturais;  a Conservação da Natureza em geral e das áreas protegidas; 

a necessária recuperação de habitats e da biodiversidade como 

tampão para a propagação de doenças; a necessidade de salvaguardar 

as áreas protegidas e as zonas sensíveis em relação a grandes 

projetos de infraestruturas. 

 

 



 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

Proposta de Alteração 

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, 243.º A, 243.º B, 243.º C, 243.º D e 325.º-A com a 

seguinte redação: 

  

«Artigo 77.º-A 

(...) 

(NOVO) 

Artigo 243º-A 

Reforço dos recursos humanos para a reabertura do ano escolar 

 1 – O Governo promove as diligências necessárias com vista à 

contratação de um maior número de profissionais para a reabertura das 

escolas no ano letivo 2020/2021, em especial de professores e 

auxiliares de ação educativa, de modo a garantir todas as necessidades 

do ensino presencial respeitantes às normas de segurança para conter a 

COVID-19. 
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2 - O Governo garante a contratação do número de professores e 

técnicos necessário ao reforço do ensino especial e inclusivo, de modo a 

garantir que os alunos, abrangidos por este apoio e os que se 

encontram na lista de espera, tenham pleno acesso ao mesmo.   

 

Artigo 243º B (Novo) 

Número máximo de alunos por turma do ensino pré-escolar, do 
ensino básico e 

secundário 
  
1 - O número máximo de alunos por turma é objeto de uma redução 
extraordinária, de modo, de modo a respeitar todas as regras de 
segurança relativas à estratégia de contenção da COVID-19. 

2- O limite máximo de alunos por turma, previsto no número anterior, é 
fixado em função das condições de cada edifício escolar. 
3 - A redução extraordinária do número de alunos por turma é 
implementada no ano letivo de 2020/2021, envolvendo as estruturas 

representativas dos Professores e os órgãos de direção das escolas. 
  

Artigo 243º C (Novo) 
Aulas técnicas e de educação visual 

  
O Governo fica autorizado a utilizar as verbas do Orçamento do Estado 
com vista à realização dos ajustamentos necessários, nas escolas, para 

a criação de espaços adequados a assegurar as aulas técnicas e de 
educação visual, e para a compra de materiais de trabalho, de modo a 

que sejam respeitadas todas as regras de segurança decorrentes da 
estratégia de contenção da COVID-19. 

  
  

Artigo 243º D (Novo) 
Criação de condições para a realização das aulas da disciplina de 

Educação Física 
  

1 - O Governo fica autorizado a utilizar verbas do Orçamento do Estado 
para realizar os ajustamentos necessários, nas escolas, de modo a 

manter as aulas de educação física, com respeito por todas as normas 



de seguranças decorrentes da estratégia de contenção da COVID-19, 

garantindo designadamente 

  
a)     ajustamentos e requalificação dos espaços exteriores dos 

pavilhões gimnodesportivos para que possam ser usados, sempre 

que possível, em segurança e com maior frequência; 
b)     ajustamentos e requalificação dos balneários, com a 

necessária ventilação, e das casas de banho, para que seja 
possível manter a higienização exigida. 

2 – Na ausência de condições das instalações escolares para proceder a 
todas ações necessárias para garantir as regras de segurança da 

estratégia de contenção da COVID-19, no que respeita à prática de 

desporto, conforme previsto no número anterior, o Governo estabelece 

protocolos de cooperação com entidades detentoras de pavilhões 

gimnodesportivos, para o uso desses espaços, de modo a que todas as 
turmas possam continuar a ter acesso à disciplina de Educação Física. 
 
  

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 
 

Os Deputados, 
José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 
Nota Justificativa: 
  
O Partido Ecologista Os Verdes tem vindo, ao longo dos anos, a denunciar o 
facto do sector da educação se deparar com um cenário gritante de 
precariedade, que em nada valoriza a Escola Pública, fragilizando-a e pondo 
em causa um direito fundamental, situação que consideramos absolutamente 
urgente inverter. É, pois, indiscutível que não se podem prestar bons serviços 
públicos sem recursos humanos valorizados. 

  
Cabe ao Governo garantir que a Escola Pública está dotada dos trabalhadores 
necessários para dar resposta a todas as situações e especificidades de cada 

estabelecimento. 
  
As aulas presenciais no ano letivo de 2020/2012 só podem começar com o 
reforço necessário de professores e de trabalhadores com as condições 
adequadas para o seu bom funcionamento cumprindo com as regras 
estabelecidas pelo controlo da pandemia. 

  
Por outro lado, Os Verdes consideram que é necessário adaptar o 
espaço/estrutura dos estabelecimentos de ensino para que se possa diminuir 



o número de alunos por turma sendo sempre necessário garantir as condições 
físicas e os materiais necessários para o processo de aprendizagem decorra em 
igualdade de oportunidades.    
  
 Os Verdes apresentam ainda propostas para garantir a manutenção da 

disciplina de educação física, uma vez que a considera essencial para o 

desenvolvimento integral dos estudantes. 

 



 

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, 289.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...)  

Artigo 289.º A 

Reforço de Verbas para os transportes públicos   

1 – Reforço do OE para o sistema de transportes no valor de 100 milhões 
de euros para que se garanta uma oferta de 100% das carreiras, 

percursos e horários planeados no período de julho a dezembro de 2020. 

2 – Para atenuar as perdas do sistema de transportes face à perda de 
receita tarifária no período de estado de emergência e estado de 
calamidade (segundo trimestre de 2020), o reforço de 40 milhões de euros 
como compensação de deficit gerado por ausência de passageiros em 
relação à oferta concretizada nos diferentes modos de transporte, 
garantindo a sua redistribuição pelos operadores que ainda não tenham 
sido compensados com as verbas do PART, através das metodologias de 
repartição que hoje são praticadas. 
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«Artigo 325.º-A 

(…) 

(...)» 

 

 

Palácio de S. Bento, 23 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

 

Nota justificativa: 

Os Verdes têm vindo ao longo dos anos a reclamar a valorização o 
transporte público coletivo, como garantia do direito à mobilidade e como 
uma das principais medidas capaz de fazer frente às alterações 
climáticas, retirando das estradas milhares de automóveis. 

 Mais do que nunca é necessário, no imediato, garantir transportes 
públicos coletivos de qualidade e em número suficiente para que se 
garanta o distanciamento de segurança entre os passageiros enquanto se 
mantiver a regra da diminuição de lotação nos transportes coletivos. 

Assim, será necessário não só garantir um reforço da oferta de carreiras 
e horários, no período dito de desconfinamento, como assegurar, 
urgentemente, o alargamento da abrangência do passe social único a 
todo o território nacional. 

Para que não se deite a perder o que se ganhou com mais pessoas a 
utilizar os transportes públicos, dando-se o maior passo até hoje no 
combate às alterações climáticas, é necessário garantir que o 
investimento nos transportes corresponda à realidade. 

Garantir que o investimento que é feito permita 100% dos transportes na 
rua e em todo o país e garantir que os operadores que ainda não tenham 
sido compensados com as verbas do PART, através das metodologias de 
repartição que hoje são praticadas, o possam ser. 



A suspensão da oferta de transporte público, em algumas localidades um 
pouco por todo o país, coincidiu com o fecho das escolas, e com a 
suspensão do transporte escolar, por isso, existem municípios em que a 
população não é servida por transportes público, na totalidade, há mais 
de dois meses. 

Os Verdes defendem que é fundamental que o transporte público coletivo 
seja visto como um serviço social e com grandes reflexos ambientais, o 
que deve determinar os investimentos necessários no sector, quer através 
do financiamento de infraestruturas, quer através das indemnizações 
compensatórias. 

 



 

 

 

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, 309.º A e 325.º-A com a seguinte redação: 

  

«Artigo 77.º-A 

(...) 

    Artigo 309.º- A (NOVO) 

 

Aumento do montante anual a pagar aos agricultores ao abrigo do 

Regime da Pequena Agricultura 

 

O pagamento anual pela participação no Regime da Pequena Agricultura, 

inclusive no ano de 2020, passa a ser de 1200€, em aplicação do disposto 
na alínea b) e nos 2.º e 3.º parágrafos do n.º 1 do artigo 63.º do 

Regulamento (UE) n.º 1307/2013, do Parlamento Europeu e do Conselho, 

de 17 de dezembro. 

 

Artigo 325.º-A 

(...)» 
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Palácio de S. Bento, 23 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

Nota Justificativa: 

O chamado Regime da Pequena Agricultura, inserido no 1.º Pilar da nova 

Política Agrícola Comum (PAC), e que entrou em vigor em janeiro de 2015, 

permite que os pequenos agricultores possam contar com uma ajuda 

anual que não pode ser inferior a 500€, nem superior a 1 250 euros.  

 

O montante do pagamento anual aos agricultores que participam no 

Regime da Pequena Agricultura (RPA) é fixado pelos Estados Membros, de 

acordo com o Regulamento (UE) n.º 1307/2013, do Parlamento Europeu e 

do Conselho, de 17 de dezembro.  

 

O Regime para a Pequena Agricultura é opcional para cada Estado-

membro e serve para apoiar as explorações de pequena dimensão, por 

forma a manter a vitalidade do mundo rural, promovendo a manutenção 

da atividade agrícola e a presença humana no território. 

 

Atualmente, em Portugal o montante definido para o Regime da Pequena 

Agricultura é de 600€, havendo a intenção do Governo de passar esse 
valor para 850€. Todavia, tendo em conta os graves incêndios de 2017, as 
sucessivas intempéries e agora a pandemia, provocada pelo novo 

coronavírus, que veio agravar ainda mais as dificuldades dos pequenos e 

médios agricultores, e a agricultura familiar em particular, torna-se 

necessário reforçar os apoios financeiros, desde logo, ao nível do RPA, 

duplicando o montante atual por forma a evitar que muitas explorações 

venham a definhar.  

 

  

 



 

 

 

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, 309.º- B e 325.º-A com a seguinte redação: 

  

«Artigo 77.º-A 

(...) 

      Artigo 309.º- B (NOVO) 

Garante o escoamento da produção da pequena, média agricultura  
e agricultura familiar a preços justos à produção 

 
O Governo promove as diligências necessárias para garantir o escoamento 
dos produtos em natureza ou de primeira transformação, provenientes da 
pequena e média agricultura e da agricultura familiar, através de um 
mecanismo simplificado que possibilite de forma célere a aquisição destes 
produtos aos agricultores a preços justos à produção e para a sua 
distribuição pelas cantinas públicas ou da responsabilidade de entidades 
públicas da região. 

Artigo 325.º-A 

(...)» 
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Palácio de S. Bento, 23 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

Nota Justificativa: 

A agricultura e as pescas são os principais suportes da alimentação e os 
bens alimentares não podem ser confundidos com quaisquer outros, 
porque são fundamentais à sobrevivência.  

A alimentação é um Direito Humano e a produção alimentar ocupa um 
lugar estratégico em termos de soberania.  

Um país, como o nosso, com uma política alimentar tão dependente das 
importações, tem uma enorme fragilidade, seja porque fica nas mãos da 
especulação internacional que determina o preço dos bens alimentares, 
seja por outras situações que podem conduzir ao encerramento das 
fronteiras ou limitar as importações, tal como se tornou claro a propósito 
da pandemia provocada pelo SARS-Cov-2. 

A concentração da distribuição/comercialização em grandes cadeias, 
para além de esmagar o preço aos produtores, conduziu, ao longo dos 
anos, ao encerramento de milhares de pequenos estabelecimentos a 
retalho no setor alimentar, tais como mercearias e minimercados, 
criando claras disfunções a montante, levando a que os pequenos e 
médios agricultores reduzissem consideravelmente os pontos de venda 
para o escoamento dos seus produtos. 

A eclosão da pandemia da Covid-19 no nosso país veio demonstrar 
claramente os desequilíbrios existentes na distribuição/comercialização 
alimentar. O encerramento de grande parte da restauração, mercados 
públicos e pequeno comércio, e as dificuldades impostas ao nível das 
vendas diretas, vieram conduzir a uma concentração exponencial do 
comércio a retalho nas grandes superfícies, o que tem criado inúmeras 
dificuldades no acesso aos mercados por parte dos pequenos e médios 
agricultores. 

 

Ora, os pequenos e médios agricultores, os pescadores e o país não 
podem ficar reféns da grande distribuição, que monopoliza e determina 
tudo. Os resultados têm-se visto, com claros desequilíbrios, com sérias 
dificuldades de entrada dos pequenos e médios produtores nestas 
cadeias, pela reduzida dimensão e capacidade financeira dos produtores, 
sobretudo decorrente do esmagamento crónico do preço dos produtos. É 



 

 

impossível aos pequenos e médios produtores sobreviverem com o valor 
que lhes é pago pelos grandes distribuidores e com os prazos tardios de 
pagamento. 

 

Estas atividades agrícolas e piscatórias já por si acarretam um grau de 
incerteza muito grande, com riscos económicos, sobretudo quando estão 
dependentes de fatores alheios aos produtores e pescadores, como sejam 
as condições meteorológicas ou de carácter biológico.  

 

Defender a pequena agricultura, muita dela de âmbito familiar, permite o 
desenvolvimento da economia local, garantir a nossa soberania e o 
caminho para a sustentabilidade. Para além da produção e do consumo 
local serem a garantia de ter no prato alimentos mais saudáveis, os 
circuitos curtos de distribuição garantem uma pegada ecológica menor e 
contribuem para a descarbonização, para o combate ao desperdício 
alimentar e para a segurança da qualidade do produto.  

 

Neste sentido é determinante criar mecanismos eficazes para evitar que a 
médio e longo prazo a nossa agricultura e a nossas pescas venham a 
definhar ou que aumente a nossa dependência alimentar face a outros 
países.  

Urge, assim, criar medidas e mecanismos para valorizar e defender a 
produção alimentar que passa, desde logo, por assegurar o escoamento 
da pequena, média e da agricultura familiar e garantir um preço justo à 
produção. 

 

 

  

 



 

 

 

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, 324.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(…) 

Artigo 324.º-A (NOVO) 

Promoção da reciclagem 

 

1 - O Governo, prosseguindo os objetivos do Plano Nacional de Gestão de 

Resíduos (PNGR) e demais instrumentos, promove as medidas necessárias 

tendo em vista a melhoria do cumprimento das metas da reciclagem a que o 

país está obrigado; 

 

2 - Com vista à prossecução deste objetivo, o Governo procede à alteração do 

quadro de pessoal técnico da Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e 
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demais autoridades ambientais para permitir contratação urgente de 

técnicos e técnicos superiores a fim de melhorar as equipas que 

acompanham, avaliam e fiscalizam o cumprimento das metas de reciclagem 

e a funcionalidade dos sistemas de gestão de resíduos, incluindo Resíduos 

Sólidos Urbanos, Resíduos Orgânicos, Resíduos de Equipamentos Elétricos e 

Eletrónicos, Resíduos da Construção e Demolição, a reciclagem das lamas 

das ETAR domésticas; 

 

3 – O Governo cria um programa específico de apoio e promoção e 

construção de novas unidades de reciclagem de resíduos orgânicos, que 

inclua também a criação de novos postos de trabalho, recorrendo, para tal, 

aos Fundos Comunitários disponíveis; 

 

4 - Serão tomadas medidas adicionais no sentido de promover a 

incorporação de materiais reciclados no fabrico de produtos em plástico; 

 

 

 

Artigo 325.º-A 

(…) » 

 

Palácio de S. Bento, 21 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

Nota Justificativa: A gestão dos resíduos sólidos desde há muito que 

acarreta problemas graves que tardam em ser encarados de forma 

consequente e séria principalmente na sua vertente a montante, ou seja, da 

redução.  



 

 

Por outro lado, assiste-se a uma crónica incapacidade de ter um sistema 

funcional de reutilização e reciclagem que nos leva constantemente para um 

aumento constante da produção de resíduos e para a incapacidade de 

incumprimento das metas assumidas para os 3 R’s da fileira dos resíduos. 

 

A crise que atualmente vivemos, em sequência da pandemia de COVID-19, 

com os graves impactos na saúde pública, sociais e económicos, não deve 

aligeirar as preocupações ambientais. 

 

Importa, neste quadro, tomar medidas que permitam minimizar a gravidade 

das consequências desta crise tendo também presente que os problemas 

ambientais devem continuar a ser uma prioridade.  

O Partido Ecologista Os Verdes entende assim, por um lado, continuar os 

esforços para melhorar os padrões ambientais do país e, por outro, e não 

menos importante, promover iniciativas que permitam a criação de novos 

postos de trabalho, particularmente nesta fase em que se estima que haverá 

mais 100.000 desempregados desde o início de março.  

 

Desta forma, uma aposta mais efetiva na melhoria dos sistemas e na 

fiscalização das operações da recolha seletiva e triagem de resíduos urbanos, 

o tratamento biológico de resíduos urbanos, a reciclagem de resíduos de 

construção e demolição (RCD), a recolha e reciclagem de resíduos de 

equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE), a indústria de reciclagem de 

plástico, a recolha seletiva e reciclagem de resíduos de comércio e serviços e 

a reciclagem das lamas das ETAR domésticas, ajudará a atingir esse 

objetivo. 

 

Naturalmente, não pode ser ignorada a importância de termos produtos cada 

vez mais duradouros e facilmente reparáveis e cada vez menos embalagens 

supérfluas e plásticos descartáveis. 

 



 

 

Refira-se também a importância de Portugal cumprir as metas de reciclagem 

comunitárias para vários fluxos de resíduos, assim como a legislação 

existente para este sector. 

Assim, devem ser aprofundadas as orientações estratégicas para a gestão 

sustentável de resíduos, por forma a garantir a proteção do ambiente e o 

desenvolvimento do país. 

 

Face à crise económica e social que se avizinha, e num contexto de retoma 

da economia e de necessidade de se atingir melhores padrões ambientais no 

que diz respeito à reciclagem, o PEV apresenta esta  proposta que se afigura 

como um contributo importante nas respostas que se impõem, através da 

aposta na reciclagem como resposta a um problema ambiental, mas também 

como forma de potenciar a criação de postos de trabalho, estimando-se mais 

de cinco mil postos de trabalho diretos e permanentes neste sector nos 

próximos anos. 

 



 

 

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 Artigo 325.º B com a seguinte redação:  

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

Artigo 325.º-A 

(...) 

(NOVO) 

Artigo 325.º-B 

Ajustamento das mensalidades devidas pelas famílias às 
instituições que gerem estabelecimentos de apoio à infância 

 
1 - Se, no período de restrições decorrentes da pandemia Covid-19, tiver 
ocorrido redução de rendimento do agregado familiar onde se insere a 
criança que frequenta estabelecimento de apoio à infância, há lugar a 
revisão do valor da respetiva mensalidade. 
 
2 - Para que se proceda à redução do valor da mensalidade é necessário: 
 

PA 16.7 



 
                a) Requerimento de membro do agregado familiar da criança 
que frequenta o estabelecimento de apoio à infância; 
                b) Comprovativo de rendimento. 
 
3 - A redução do valor da mensalidade deve corresponder a montante 
proporcional à perda de rendimento do agregado familiar. 
 
4 – No caso de existirem dívidas às instituições que detêm os estabelecimentos 
de apoio à infância, contraídas pelas famílias no período de restrições decorrente 
da pandemia Covid-19, é elaborado um plano de pagamento das mensalidades 
em atraso, suportável pelas famílias. 
 
5 – Enquanto não for reduzida a mensalidade, nos termos previstos nos 
números anteriores, a falta ou o atraso de pagamento de mensalidade não pode 
dar lugar a anulação de matrícula da criança em causa, nem à restrição da 
presença da criança no respetivo estabelecimento, nem a quaisquer outras 
penalizações. 
  
 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

José Luís  

Mariana Silva 

 

 

Nota Justificativa: 

O encerramento das creches foi uma das primeiras medidas a ser decretada 

para conter a propagação da pandemia de Covid-19. Para muitas famílias 

tornou-se impossível conciliar a atividade profissional e o cuidado dos filhos. 

Muitas foram as famílias portuguesas que se viram obrigadas a acumular o 

teletrabalho com o apoio exigente do cuidado a crianças tão pequenas que 

necessitam de constantes estímulos e atenção. 

O momento de pandemia que atravessamos transportou consigo profundas 

dificuldades económicas, com quebras consideráveis de rendimentos para 

inúmeras famílias, provocadas por situações de lay-off, ou porque caíram na 

dramática situação de desemprego. 

Ora, como sabemos, a inexistência de uma rede pública de creches, que neste 

momento cobre apenas 30% das necessidades, faz com que as respostas 

existentes sejam, sobretudo, da responsabilidade dos privados e das 

instituições de solidariedade social. 



 

Esta realidade leva a que muitas famílias tenham, com as mensalidades das 

creches, um encargo bastante considerável e com um peso muito significativo 

na economia familiar. Quando o rendimento sofre as quebras já referidas, em 

muitas famílias, tais custos tornam-se incomportáveis e isto não pode ser 

ignorado. 

Visto que o Estado não tem uma rede de apoio desenvolvida para chegar a todas 

as crianças, é necessário que se encontrem soluções para que os pais possam 

retomar as suas rotinas, sem que os seus filhos sejam excluídos das creches, 

porque aqueles se viram impedidos de pagar as mensalidades correspondentes 

ao tempo de confinamento. 

Existe um risco efetivo, se estas condições se mantiverem, de aumentar o fosso 

da desigualdade social. Os custos das famílias com as creches são muitas vezes 

comparáveis a metade do salário médio. As famílias com rendimentos mais 

baixos e com um nível de precariedade superior são as mais afetadas pelas 

medidas de restrição. 

Muitas famílias não conseguem manter o pagamento das mensalidades e, por 

isso, é urgente encontrar soluções que permitam que as crianças tenham todas 

as mesmas oportunidades de desenvolvimento, de acolhimento e de segurança. 

Tais medidas são exigências imediatas, tanto mais justas quanto inseridas na 

proposta de Os Verdes de que o Estado deve construir um plano de criação de 

uma rede pública de creches, que cubra todo o país, com vista a garantir creche 

gratuita a todas as crianças até aos 3 anos. 

 



 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

Artigo 13.º 

Regime excecional de pagamento em prestações para dívidas tributárias e 

dívidas à Segurança Social 

1 - O presente regime aplica-se às dívidas tributárias respeitantes a factos 

tributários ocorridos entre 9 de março e 30 de junho de 2020 e às dividas 

tributárias e dívidas de contribuições mensais devidas à Segurança 

Social vencidas no mesmo período. 

2 - Nos planos prestacionais relativos as dívidas identificadas no 

número anterior, o pagamento da primeira prestação é efetuado no 

terceiro mês seguinte àquele em que for notificado o despacho de 

autorização do pagamento em prestações. 

3 - O disposto na al. b) do n.º 1 e no n.º 2 do artigo 177.º-A do Código de 

Procedimento e de Processo Tributário é aplicável aos pagamentos 

em prestações a que se refere o número anterior. 

4 - Quando um devedor esteja a cumprir plano prestacional autorizado pela 

Autoridade Tributária e Aduaneira ou pela Segurança Social nos termos 

de plano de recuperação aprovado no âmbito de processo de insolvência, 

processo especial de revitalização, processo especial para acordo de 
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pagamento ou acordo sujeito ao regime extrajudicial de recuperação de 

empresas, e tenha constituído ou venha a constituir dívidas mencionadas 

no número anterior, pode requerer, respetivamente, à Autoridade 

Tributária e Aduaneira ou à Segurança Social, o pagamento em prestações 

daquelas dívidas, sujeitas às mesmas condições aprovadas para o plano 

em curso e pelo número de prestações em falta no mesmo. 

5- Nos casos previstos no número anterior, caso os planos prestacionais em 

curso terminem antes de 31 de dezembro de 2020, o número de 

prestações aplicável às novas dívidas pode ser estendido até essa data. 

6- A reformulação do plano prestacional prevista no presente artigo não 

depende da prestação de quaisquer garantias adicionais, mantendo-se as 

garantias constituídas, as quais serão reduzidas anualmente nos termos 

previstos no n.º 14 do artigo 199.º do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário, aprovado em anexo ao Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 

de outubro, na sua redação atual. 

 

   Palácio de S. Bento, 24 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

Nota Justificativa: Este artigo 13.º prevê o “Regime excecional de 

pagamento em prestações para dívidas tributárias e dívidas à Segurança 

Social”, relativos a factos tributários ocorridos entre 9 de março e 30 de 

junho de 2020 e às dividas tributárias e dívidas de contribuições mensais 

devidas à Segurança Social vencidas no mesmo período, contudo Os Verdes 

consideram que é da mais elementar justiça que sobretudo as pessoas que 

ficaram mais desprotegidas e as Micro e Pequenas Empresas possam 

beneficiar de um período de carência de três meses para novos planos 

prestacionais. É o que se propõe na alteração ao n.º 2 deste artigo, de forma 

a que o pagamento da primeira prestação seja efetuado apenas no terceiro 



 

 

mês seguinte àquele em que for notificado o despacho de autorização do 

pagamento em prestações. 

A alteração ao n.º 3 deste artigo visa garantir que este regime não prejudica 

a regularização da situação tributária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mariana Silva 



 

 

 

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 - E  

Apoio extraordinário ao rendimento dos micro empresários  

e trabalhadores em nome individual devido à redução da atividade 

económica causada pela epidemia de COVID-19 

 

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

criação de um apoio extraordinário ao rendimento dos micro empresários e 

trabalhadores em nome individual devido à redução da atividade 

económica causada pela epidemia de COVID-19.  

 

ANEXO VII  

(a que se refere o artigo 14.º- E) 

 

«Artigo 1.º 

Objeto 

 

1 - O presente anexo define um regime de apoio extraordinário ao 

rendimento dos micro empresários e trabalhadores em nome individual 

devido à redução da atividade económica causada pela epidemia de COVID-
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19, para vigorar desde a produção de efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, 

de 13 de março. 

2 - São abrangidos pelo presente anexo os micro empresários e 

trabalhadores em nome individual que se encontrem em situação de crise 

empresarial, definida como tal nos termos legalmente previstos. 

 

Artigo 2.º 

Duração e montante do apoio 

Durante o período de aplicação desta medida, o trabalhador independente 

tem direito a um apoio financeiro com duração de um mês, prorrogável 

mensalmente, até um máximo de seis meses, correspondente ao valor da 

remuneração registada como base de incidência contributiva, com o limite 

de mínimo do valor do IAS. 

 

Artigo 3.º 

Condições de atribuição do apoio 

O apoio previsto no presente anexo é concedido, com as necessárias 

adaptações, aos gerentes das micro e pequenas empresas, tenham ou não 

participação no capital da empresa, aos empresários em nome individual, 

bem como membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou 

cooperativas com funções equivalentes àqueles, que estejam 

exclusivamente abrangidos pelos regimes de segurança social nessa 

qualidade.» 

 

Palácio de S. Bento, 23 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

 



 

 

Nota Justificativa: Face aos impactos da COVID-19 nas empresas, os apoios 

concedidos pelo Governo têm sido muito limitados e insuficientes face às 

necessidades da maioria das Micro e Pequenas Empresas (MPE`s), os quais são 

dirigidos essencialmente para preservar as grandes e algumas médias empresas 

como o caso das linhas de crédito e o lay-off. 

 

Na realidade, milhares de MPE’s foram obrigadas a suspender a sua atividade 

por imposição de medidas sanitárias ou pela redução drástica das encomendas 

e consequente queda ou mesmo ausência de receitas, enquanto se mantiveram 

as obrigações fiscais e os encargos fixos com as instalações, seguros, energia, 

telecomunicações, água, entre outros. 

 

A todas as dificuldades originadas pela pandemia, acresce o facto de o Decreto-

Lei n.º 10-G/2020 ter deixado de fora milhares de trabalhadores, pelo seu 

estatuto empresarial, pois são simultaneamente sócios gerentes ficando sem 

qualquer salário ou rendimento. 

 

Posteriormente, foi alargado o apoio extraordinário à redução da atividade 

económica de trabalhador independente aos sócios gerentes, bem como 

membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com 

funções equivalentes àqueles, mas excluiu os sócios gerentes das empresas que 

tenham trabalhadores por sua conta, e que, no ano anterior, tenham tido 

faturação comunicada através do e-fatura superior a € 60 000.  

 

Ora, face à situação grave em que se encontram os micro empresários e os 

empresários em nome individual que, pelo seu estatuto empresarial, não estão 

abrangidos pelos apoios estabelecidos ou outras medidas existentes, torna-se 

urgente enquadrar estes trabalhadores no apoio extraordinário à redução da 

atividade económica de trabalhador independente de modo a colmatar a perda 

dos seus rendimentos.  

 

Desta forma, o PEV pretende alargar o apoio ao rendimento de milhares de 

microempresários e empresários em nome individual que foram excluídos das 



 

 

várias medidas que foram implementadas, deixando estes trabalhadores e suas 

famílias em situações dramáticas, bem como comprometendo o futuro da sua 

atividade e empresas.  

 

Por fim, é ainda de referir que o PEV propôs esta medida através do Projeto de 

Lei n.º 354/XIV/1.ª que foi aprovado. No entanto, uma vez que o Decreto da 

Assembleia da República N.º 26/XIV (Alarga o apoio extraordinário ao 

rendimento dos microempresários e trabalhadores em nome individual devido à 

redução da atividade económica causada pela epidemia de COVID-19, 

procedendo à décima quarta alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

março, que estabelece medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do novo Coronavírus – COVID-19) foi devolvido sem promulgação 

pelo Presidente da República, o PEV entende ser da maior importância 

apresentar esta proposta como forma de dar resposta a esta situação.  

 

 



 

 

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 - F 

Linha de apoio para a garantia da higienização adequada de 

material para a Restauração e Hotelaria 

 

O Governo cria uma linha de apoio do Fundo Ambiental a que podem 

recorrer os estabelecimentos de restauração e Hotelaria não inseridos em 

grupos económicos ou cadeias nacionais, para habilitar estas empresas 

à aquisição de equipamentos para garantir uma correta higienização de 

material de utilização corrente. 

a)  As empresas de restauração e hotelaria podem recorrer ao fundo para 

a aquisição de material para a limpeza e desinfeção de loiças, copos e 

talheres; 

b) As empresas podem ainda candidatar-se ao Fundo para a aquisição de 

loiças, copos e talheres para que seja seguro a utilização destes utensílios 

nos espaços de restauração sem que os proprietários optem por materiais 

descartáveis. 

  

PA 16.10 



 

Artigo 14.º - G 

Aquisição de embalagens recicladas para a venda de refeições em 

venda para fora 

1 – O Governo atribui ao custo das embalagens para alimentos que são 

vendidos em formato de venda para fora ou entrega em casa que 

comprovadamente sejam produzidas em 80% com materiais reciclados, 

uma majoração de 25% em sede de despesas a contar para IRC. 

 

2 – As empresas de restauração e hotelaria não podem acrescentar valor 

ao custo destas embalagens imputados aos clientes por serem de 

material reciclado. 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

 

Os Deputados, 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

 

Nota Justificativa: 

Entre os Resíduos Sólidos Urbanos (RSU), as embalagens assumem um 
peso bastante significativo na produção total. Neste quadro, aos resíduos 
de embalagens deve ser dada uma particular atenção ao nível da sua 

redução de produção, diminuição de perigosidade, reutilização, recolha 
seletiva, reciclagem e destino final. Em todos estes níveis, as metas 

propostas, em PERSU, não têm sido atingidas, o que demonstra que há 

ainda um intenso trabalho a realizar, de modo a que sejam garantidos 
melhores resultados, que traduzam uma realidade de menos resíduos e 
de melhor tratamento de resíduos. 
  

No entanto, é necessário iniciar o processo de sensibilização dos 
cidadãos, não há documento sobre desenvolvimento sustentável que não 
realce a necessidade de priorizar e concretizar a sensibilização, 
informação, formação e educação dos cidadãos. Contudo, os Governos 



têm demonstrado um alheamento em relação a esta questão na política 

ambiental e, também, na de resíduos em particular. 

  
Nos meses em que foi recomendado ou determinado o confinamento e em 

que foi imposto o encerramento temporário de vários espaços da 

restauração e hotelaria, para evitar a propagação da Covid-19, muitos 
optaram por vender as refeições para fora. 

 
Nestas circunstâncias, a criação de mais resíduos tornou-se 

incontrolável, quer seja através de embalagens para acomodar refeições, 
e também os copos de plástico voltaram a ser usados para transmitir 

mais segurança aos consumidores no consumo de bebidas frias e 

quentes. 

  

Os Verdes têm promovido um trabalho intenso no que respeita à redução 
de resíduos de embalagens, onde o plástico se assume como uma certa 

praga que contamina os nossos mares de uma forma que, afetando 
diretamente os ecossistemas, afeta também os seres humanos e outras 

espécies. Projetos como a substituição da «loiça» descartável em plástico 
por outros materiais biodegradáveis, embora com o incentivo para a 
importância ambiental de evitar os objetos descartáveis e promover o uso 
de objetos reutilizáveis, que deu lugar à lei pode estar a ser colocada em 

causa por causa destas opções de reconquistar a confiança nos 

consumidores e relançar a economia. 
  
O retrocesso na conquista de uma maior consciencialização para a 

utilização de loiças e talheres que podem ser lavados e reutilizados em 
vez de material descartável não pode sofrer um retrocesso. É necessário 
garantir que processos corretos de higienização e utilização de materiais 

reutilizáveis podem ser igualmente seguros. 

  
Os Verdes também propõem que seja autorizada a utilização de 
embalagens reutilizáveis que os consumidores levem de suas casas para 

assim se evitar a produção de mais materiais descartáveis e se cumpra a 

política dos 3 «R» sem que se use a pandemia como desculpa para o 

retrocesso nos comportamentos e na necessidade de uma gestão de 
resíduos desadequada.  

 
 

 
 



 

 

 

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 - H 

Apoios à melhoria e condições higieno-sanitárias dos mercados locais  

 

O Governo promove as diligências necessárias tendo em vista apoiar as 

autarquias locais, com um montante de 5 milhões de euros para que estas 

possam melhorar e dotar os mercados locais e pontos de venda de produtos 

alimentares de boas condições higieno-sanitárias de forma a fomentar o 

escoamento a produção local, em particular dos pequenos agricultores, 

contribuindo para dinamizar a economia. 

 

Palácio de S. Bento, 23 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

Nota Justificativa: 

O encerramento dos mercados locais, de restaurantes e o cancelamento 

de feiras e eventos eliminou por completo os canais de escoamento da 

pequena agricultura, em particular a familiar, traduzindo-se em quebras 

muito significativas dos rendimentos dos agricultores. 

PA 16.11 



 

 

O encerramento da maioria dos mercados locais pelas autarquias, com 

receio da proliferação do novo coronavírus teve até um efeito contrário. 

Em vez de se definir regras e dotar de condições adequadas estes espaços 

para garantir a segurança aos vendedores e clientes prevenindo o 

contágio pela COVID-19, as pessoas foram empurradas para as grandes 

superfícies comerciais onde se “amontoaram” em filas e filas de espera 
por vezes percorrendo grandes distâncias quando tinham os mercados ali 

ao lado.  

O risco de infeção pelo SARS-Cov-2 é muito superior em espaços 

fechados pelo que uma parte significativa dos mercados e feiras por se 

realizarem ao ar livre ou em espaço coberto normalmente com ventilação 

natural, podem contribuir positivamente para evitar a proliferação da 

COVID-19. 

Para além dos aspetos positivos na mitigação da propagação da doença, 

os mercados de proximidade, são fundamentais para promover o 

escoamento da produção local e as vendas diretas encurtando os 

circuitos de comercialização com grandes vantagens para os produtores e 

consumidores, pois uma parte significativa do valor do produto que 

passa pela grande distribuição acaba por ficar nos intermediários. 

Todavia ao longo dos anos muitas autarquias desvalorizaram esta forma 

de comércio, com prejuízo claro para os pequenos agricultores, deixando 

muitos mercados quase ao abandono. Nesse sentido, alguns mercados 

têm hoje mais dificuldades para se adaptarem à realidade em que 

vivemos onde se torna necessário um reforço das condições 

nomeadamente higieno-sanitárias. 

Desde modo, é fundamental apoiar as autarquias para que estas possam 

realizar pequenas intervenções que venham a dotar os mercados locais 

de melhores condições, desde logo sanitárias, permitindo por essa via 

não só garantir a segurança de todos e como também promover o 

escoamento da produção local. 

 

 

 

  

 



 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO III 

Disposições fiscais 

 

Artigo 15.º- A  

Dedução pela exigência de fatura aplicável à manutenção e reparação de 

bicicletas 

 

O regime previsto no Código do Imposto sobre o Rendimento das 

Pessoas Singulares aprovado pelo Decreto-Lei n.º 442-A/88, de 30 de 

novembro, no Artigo 78.º-F, na alínea b) Secção G, classe 45402 é 

aplicável à manutenção e reparação de bicicletas. 

 

Palácio de S. Bento, 19 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 

 

Nota Justificativa: A bicicleta pode e deve ter um papel muito importante 

na retoma das atividades pós-confinamento, a que acresce o facto de a 

mitigação dos gases com efeito de estufa e o combate às alterações 
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climáticas imporem a necessidade urgente de garantir novos paradigmas de 

mobilidade, que contribuam para reduzir a utilização do automóvel 

particular. Este é também um propósito que gera um contributo muito 

positivo para a melhoria de qualidade de vida nas cidades.  

 

Os modos ativos de deslocação provaram ser seguros e saudáveis durante a 

pandemia e ajudam a descongestionar os transportes coletivos, devendo ter-

se igualmente presente que algumas pessoas poderão ter alguma 

impossibilidade ou hesitação em continuar a utilizar esses transportes. 

 

Nesse sentido, e particularmente em contexto de pandemia e não obstante a 

urgência de aumentar a oferta dos transportes coletivos por forma a 

conseguir manter a mesma capacidade de transporte com menores taxas de 

utilização por veículo, é igualmente importante fomentar a mobilidade 

através do uso da bicicleta, e a medida que o PEV propõe relativa à 

reparação e manutenção de bicicletas vai justamente ao encontro desse 

objetivo, algo que, aliás, o PEV vem propondo ao longo dos últimos 

Orçamentos do Estado.  

 

 

 


