
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Orçamento do Estado para 2020 - Orçamento rectificativo) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Compete às autarquias zelar pelo bem-estar dos animais nas áreas dos respectivos 

municípios, bem como garantir, no que se refere aos animais errantes, a sua captura e 

tratamento, executar ações para reduzir o abandono e fomentar a adoção responsável. 

São vários os municípios que, por si ou através de protocolos com associações de proteção 

animal, têm estabelecido protocolos com vista ao apoio dos animais detidos por pessoas em 

situação de vulnerabilidade social, como as pessoas em situação de sem abrigo. 

Têm sido muitos os apelos que chegam de vários pontos do país relativos ao impacto da atual  

crise sanitária causada pela Covid-19 no que respeita também aos animais. Sabendo-se que 

ao nível do orçamento familiar a Covid-19 está a ter um impacto dramático em milhares de 

famílias, para além dos animais detidos por pessoas em situação de sem abrigo, há muitos 

outros que vivem no seio de famílias  que estão agora com grandes dificuldades económicas, 

e que também precisam de ajuda, a qual poderá passar pelo apoio com os cuidados de 

alimentação, como a oferta de ração], material de apoio (mantas, tendas, colchões, capas 

para o frio), cuidados médico-veterinários (vacinação, esterilização, desparasitação, 

medicação. tratamentos) e ainda para cumprimento de obrigações legais (registo, colocação 

de identificação eletrónica – vulgo, microchip). 

Em sede de proteção e bem-estar animal a capacidade de apoio autárquico, quer seja 

financeiro quer seja material, deve ser melhorada e, por via disso, estendida a associações de 

defesa animal por todo o país, por serem estas que, em tese, poderão estar munidas dos 

requisitos necessários e considerados essenciais para a promoção do bem-estar dos animas 

detidos por pessoas mais carenciadas. 

1.ª SUBSTITUIÇÃO 
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As políticas públicas devem estar alinhadas com os princípios e avanços que a legislação 

europeia e nacional tem consagrado, sendo incontornável o artigo 13.º do Tratado de 

Funcionamento da União Europeia e mais recentemente o artigo 201.º-B do Código Civil em 

vigor, que reconheceu que os animais são “seres vivos dotados de sensibilidade” e 

estabeleceu um conjunto de deveres aos seus detentores.  

Alguns municípios, na tentativa de mitigar os efeitos da crise sanitária que vivemos, 

estabeleceram programas de apoio que se têm revelado importantes para reduzir o risco o  

de contágio e para minimizar a crise económica que se tem vindo a agravar,  com um esforço 

orçamental significativo, extraordinário e imprevisto até março deste ano, em várias áreas de 

atuação, nomeadamente de apoio social, o que lhes irá colocar possivelmente dificuldades 

financeiras, mas têm igualmente incluído – e bem, esta dimensão da proteção animal. 

Nos termos da Lei n.º 27/2016, de 23 de agosto, respetivamente no seu artigo 2.º, são deveres 

do Estado, em conjunto com o movimento associativo e as organizações não-governamentais 

de ambiente e de proteção animal, dinamizar anualmente no território nacional campanhas 

de sensibilização para o respeito e a proteção dos animais e contra o abandono, cabendo 

ainda aos organismos da administração central do Estado responsáveis pela proteção, bem-

estar e sanidade animal, em colaboração com as autarquias locais, o movimento associativo 

e as organizações não-governamentais de ambiente e de proteção animal, promover 

campanhas de esterilização de animais errantes e de adoção de animais abandonados. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 2.º 

[…] 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 311.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, na sua 

redacção actual, passam a ter a seguinte redacção: 

“Artigo 311.º 

Centros de recolha oficial de animais e apoio à esterilização de animais e à promoção do 

bem-estar animal 



1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - Em 2020, o Governo autoriza a administração local a incluir nas verbas atribuídas aos 

centros de recolha oficial as despesas referentes a programas de bem-estar animal e medidas 

excepcionais de combate aos efeitos da pandemia da doença COVID-19, que assegurem 

nomeadamente: 

a) O acesso a cuidados de bem-estar animal, designadamente alimentação e abrigo, e o 

acesso gratuito ou a custo acessível a consultas e tratamentos médicos veterinários, 

nomeadamente vacinação, desparasitação, esterilizações e outros tratamentos médicos, por 

animais cujos detentores sejam pessoas em situação de insuficiência económica, pessoas em 

situação de sem abrigo ou pessoas idosas com dificuldades de locomoção; 

b) O estabelecimento, sempre que se revele necessário, de parcerias com as associações 

zoófilas locais ou organizações equiparadas para articulação e cabal satisfação das 

necessidades referidas na alínea anterior; 

c) A isenção ou redução das taxas devidas pelo licenciamento previstas no Decreto-Lei 

n.º 82/2019, de 27 de Junho, nomeadamente para os titulares de animais cujo rendimento do 

agregado familiar tenha tido uma quebra temporária de, pelo menos, 20 % em consequência 

da pandemia da doença COVID-19.”» 

 

Palácio de São Bento, 01 de Julho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Inês de Sousa Real 

 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

No combate à crise sanitária provocada pela Covid-19 e aos seus impactos sociais e 

económicos, os municípios têm estado na linha da frente da resposta necessária, 

assegurando, com todo o seu conhecimento do terreno e nem sempre com uma abundância 

de recursos financeiros ou com o acesso a toda informação sobre a evolução da situação 

epidemiológica, a testagem das populações, a criação de hospitais de campanha, a 

sensibilização das populações e o apoio social necessário a pessoas em situação de sem-

abrigo, a idosos, a vítimas de violência doméstica, a estudantes do ensino obrigatório sem 

acesso a computadores ou às famílias que foram vítimas de perdas de rendimentos 

decorrentes da crise de saúde pública. 

 

Com o intuito de garantir um reforço dos recursos financeiros e humanos dos municípios para 

que estes pudessem ter as condições para tomar as medidas excepcionais necessárias para o 

combate à crise sanitária e aos seus impactos sociais e económicos, a Assembleia da República 

e o Governo aprovaram um conjunto de legislação que permitiu assegurar de forma directa e 

indirecta esse reforço. A principal medida neste âmbito consta do artigo 3.º-A da Lei n.º 4-

B/2020, de 6 de Abril, que estabelece a elegibilidade para o Fundo Social Municipal das 

despesas com equipamentos, bens e serviços de combate aos efeitos da pandemia da doença 

Covid-19, realizadas entre 12 de Março e 30 de Junho de 2020. A abrangência da terminologia 

utilizada permite que sejam elegíveis no âmbito deste financiamento estadual directo 

despesas com o combate à crise sanitária, mas também despesas com o combate aos seus 

impactos sociais e económicos. 

  

Contudo, ainda que fosse expectável que os municípios vissem as transferências do Estado no 

âmbito do Fundo Social Municipal aumentadas, verificámos que o Orçamento Suplementar 
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não consagrou qualquer tipo de aumento, directo ou indirecto, das transferências estaduais 

para os municípios e em especial das verbas associadas ao Fundo Social Municipal. Este não-

aumento da verba associada ao Fundo Social Municipal, para além de frustrar as expectativas 

dos municípios, é particularmente surpreendente tendo em conta que este fundo está já 

subfinanciado em 35 113 365 euros no quadro do Orçamento do Estado de 2020, se 

atendermos às regras legais constantes do artigo 82.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro. 

Este subfinanciamento foi sinalizado à Assembleia da República pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, que inclusivamente afirmou que o montante actualmente 

consagrado é inferior ao atribuído no ano de 2009, algo incompreensível atendendo ao 

substancial aumento de competências a cargo dos municípios verificado desde essa data. 

 

Por isso mesmo, tendo em vista o reconhecimento do esforço que os municípios têm feito 

para combater a crise sanitária e os seus impactos económicos e sociais e a necessidade que 

ainda existe lhes assegurar um reforço de meios para possam agir no terreno, o PAN propõe 

um reforço do Fundo Social Municipal em 35 113 365 euros. Esta proposta não só garantirá  

que  os municípios receberão o valor que legalmente lhes é devido no âmbito deste fundo, 

como permitirá que cada município veja a sua capacidade de resposta à crise social 

aumentada – podendo, assim, por exemplo, apoiar ou aumentar os apoios existentes a 

pessoas ou famílias em situação de vulnerabilidade ou a associações, IPSS e organizações não-

governamentais.  

 

A presente proposta comporta um acréscimo de despesa de 35 113 365 euros que poderá ser 

compensado com as medidas de compensação orçamental apresentadas pelo PAN. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 2.º 

[…] 

[…]:  

“[…] 

Artigo 101.º 

[…] 

1 – […]: 



a) […]; 

b) Uma subvenção específica fixada em 198 439 332 (euro) para o Fundo Social 

Municipal (FSM); 

c) […]; 

d) […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - […].”» 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

No Orçamento do Estado de 2020, por proposta do PAN, consagrou-se um alargamento da 

tarifa social da energia eléctrica e do gás natural a todas as situações de desemprego, algo 

especialmente importante atendendo ao facto de o nosso país ser um dos países da União 

Europeia mais afectados pela pobreza energética. Aquando da aprovação desta proposta no 

início do ano, as nossas estimativas demonstravam que por causa desta medida mais 200 mil 

famílias iriam beneficiar destas tarifas sociais, que passariam a abranger 1 milhão de famílias. 

Esta proposta do PAN que ficou consagrada no Orçamento do Estado de 2020 ganhou 

particular importância num contexto em que, devido à crise sanitária, social e económica 

provocada pela Covid-19, se verificou um exponencial aumento dos números de desemprego 

– ainda não totalmente repercutido nas estatísticas oficiais do desemprego. No entanto, um 

dos poucos dados oficiais disponibilizados pelo IEFP demonstra, por exemplo, que o n.º de 

casais com ambos os elementos no desemprego aumentou 21,7% em Maio, abrangendo um 

total de 13.544 pessoas, o que representa o maior número desde Agosto de 2018. 

Apesar da importância e urgência da concretização desta medida proposta pelo PAN e de o 

Orçamento do Estado estar em vigor há quase 3 meses, o Governo ainda não a regulamentou, 

adiando, assim, de forma inexplicável, uma resposta (com cabimento orçamental) à 

emergência social que estamos a viver. Face à inércia do Governo, com a presente proposta 

o PAN procura assegurar que procede à regulamentação do alargamento da tarifa social da 

energia eléctrica e do gás natural até ao final do mês de Agosto de 2020. 

A presente proposta não conduz a qualquer aumento de despesa no âmbito do Orçamento 

para 2020. 

PA 9.3 



Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 2.º 

[…] 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 293.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de 

Março, na sua redacção actual, passam a ter a seguinte redacção: 

“[…] 

Artigo 293.º 

[…] 

O Governo, até ao final do mês de Agosto, procede ao alargamento das condições de 

acesso à tarifa social da energia eléctrica e do gás natural, designadamente integrando 

no âmbito da elegibilidade todas as situações de desemprego.» 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Com a presente proposta de alteração ao Orçamento Suplementar, o PAN, cumprindo o seu 

compromisso eleitoral de fomentar o teletrabalho no nosso país, propõe que sejam criados 

incentivos para que os empregadores recorram a este regime de forma regular (e não 

esporádica). Para o efeito propomos uma alteração do Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial de Segurança Social no sentido de clarificar a aplicação aos trabalhadores 

em regime de teletrabalho das regras aplicáveis aos trabalhadores em regime de trabalho no 

domicílio e de reduzir em 2% a taxa contributiva relativa a estes trabalhadores (a cargo dos 

empregadores).  

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 2.º 

[…] 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 404.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, 
na sua redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

“[…] 

Artigo 404.º 

[…] 

1- Os artigos 71.º, 72.º, 73.º, 198.º e 217.º do Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial de Segurança Social passam a ter a seguinte redacção: 
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‘Artigo 71.º 

[…] 

São abrangidos pelo regime geral, com as especificidades previstas na presente 

subsecção, os trabalhadores em regime de trabalho no domicílio ou em regime de 

teletrabalho, nos termos definidos na legislação laboral.  

Artigo 72.º 

[…] 

Os trabalhadores no domicílio ou em regime de teletrabalho têm direito à proteção nas 

eventualidades de doença, parentalidade, doenças profissionais, invalidez, velhice e 

morte. 

Artigo 73.º 

[…] 

1 - A taxa contributiva relativa aos trabalhadores no domicílio ou em regime de 

teletrabalho é de 27,6%, sendo, respetivamente, de 18,3% e de 9,3% para os 

beneficiários da atividade e para os trabalhadores. 

2 - […]. 

[…]’ 

2- É alterada para «Trabalhadores no domicílio e em regime de teletrabalho» a epígrafe 

da subsecção II, da secção I, do capítulo II do Código dos Regimes Contributivos do 

Sistema Previdencial de Segurança Social, contendo os artigos 71.º a 73.º.”» 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 



Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

No Orçamento Suplementar não existe uma estratégia de combate à corrupção e medidas 

concretas para o conseguir, algo preocupante tendo em conta não só o impacto orçamental 

que este fenómeno tem em Portugal (18 mil milhões de euros ao ano), mas também o facto 

de diversos organismos internacionais (como, por exemplo, o Grupo de Estados contra a 

Corrupção do Conselho da Europa1 e o Conselho de Prevenção da Corrupção2) terem alertado 

os Estados para a necessidade de combater a corrupção e aprofundar a transparência no 

contexto da covid-19 (já que é certo que este fenómeno não só não desapareceu, como se 

agravou). 

Com a presente proposta de alteração o PAN pretende que o Parlamento seja envolvido na 

definição da Estratégia Nacional Contra a Corrupção que está a ser elaborada por um Grupo de 

Trabalho criado pelo Governo e coordenado pela Professora Doutora Maria João Antunes. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, na sua redacção actual, os artigos 30.º-

A, 77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redacção: 

 
1 Grupo de Estados contra a Corrupção do Conselho da Europa (2020), Corruption Risks and Useful Legal References in the 

context of COVID-19 - Greco(2020)4. 
2 Conselho de Prevenção da Corrupção (2020), Recomendação sobre prevenção de riscos de corrupção e infracções conexas 

no âmbito das medidas de resposta ao surto pandémico da Covid-19. 
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“Artigo 30.º-A 

Estratégia Nacional Contra a Corrupção 

1-O Governo, durante o ano de 2020, apresenta à Assembleia da República uma 

proposta de lei que defina uma Estratégia Nacional Contra a Corrupção.  

2- A proposta de lei referida no número anterior deverá incluir um elenco de medidas 

específicas, com prazos de implementação definidos e de impacto mensurável para 

sensibilizar os cidadãos contra a corrupção e para aumentar a eficácia da prevenção e 

punição do fenómeno.”» 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Em 2019, os portugueses compraram cerca de 20 milhões de embalagens de psicofármacos, num 

total de mais de 216 milhões de euros. Durante a crise sanitária 9% das pessoas que já tomavam 

medicação ansiolítica e antidepressiva aumentou a sua dosagem e 14% iniciou a toma durante o 

período da covid-19.  

 

De acordo com o estudo epidemiológico de saúde mental realizado em Portugal, 1 em cada 4 

portugueses sofre de doença mental. Portugal é o segundo país da europa com maior prevalência 

de doença mental na população, com referência de 43% dos portugueses que já terão tido uma 

perturbação mental ao longo da vida. Esta área da Saúde já se assume como uma das áreas de 

maior necessidade de atenção e como uma das que traz mais consequências para a saúde geral, 

financeira e social.  

 

Mas se em média, os cidadãos e cidadãs em Portugal gastam 600 mil euros por dia em 

psicofármacos, por outro lado, têm um acesso limitado a serviços especializados em saúde 

mental no SNS, pelo que a maior parte das pessoas não consegue aceder e manter este tipo de 

acompanhamento.  
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Sabemos que em situação de crise, quanto mais atempada e precoce for a intervenção 

psicossocial, mais reduzido será o potencial impacto negativo na saúde mental das pessoas e 

melhor será a sua capacidade de regresso à funcionalidade. No entanto, para além da falta de 

respostas alargadas em saúde mental, há ainda a necessidade de melhor dotar os cuidados de 

saúde de proximidade para o despiste atempado em saúde mental, para que se evite a 

estruturação rígida dos sintomas e maior sofrimento psicológico e financeiro das pessoas e do 

SNS.  

 

A crise sanitária, com todas as consequências associadas à perda económica das famílias, 

desemprego, instabilidade e insegurança quanto ao seu termo, tem trazido um imenso 

sofrimento que levou, inclusive, a presidente da Sociedade de Psiquiatria e Saúde Mental a 

advertir que vão observar-se mais situações de Perturbação de Stress Pós-Traumático, 

nomeadamente em sobreviventes da pandemia de Covid-19, referindo ainda o aumento do 

número de casos de ansiedade, depressão e de problemas ligados a dependências. Os 

profissionais que se encontram na linha da frente da saúde mental referem-nos como problema 

central, a escassez de recursos humanos e estruturais, que urge alterar.  

 

Para dar resposta às situações de emergência em Saúde mental na comunidade, surgiu o CAPIC 

- Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise, criado pelo INEM em 2004.  

Este Centro tem como intuito atender às necessidades psicossociais da população e dos 

profissionais de saúde. É formado por uma equipa de psicólogos clínicos com formação específica 

em intervenção em crise psicológica, emergências psicológicas e intervenção psicossocial em 

catástrofe. É parte integrante do sistema pré-hospitalar com equipes de saúde mental na rua. 

Funciona 24h/dia com recursos humanos e viaturas em número muito escasso para as 

necessidades atuais e futuras. Os próprios hospitais pedem ajuda, por incapacidade de resposta 

a episódios de saúde mental críticos como surtos psicóticos na comunidade e incidentes críticos 

como mortes inesperadas e/ou traumáticas. O trabalho desenvolvido por estas equipas é imenso, 

particularmente em cenários de crise como o da COVID, provocando elevado desgaste dos 

profissionais. Mas este é essencialmente agravado pela ausência de recursos humanos, o que os 



impede de dar resposta com a celeridade e disponibilidade necessária a situações a que são 

chamados a intervir, principalmente nas regiões do interior do país. Por falta de meios adequados 

em todo o território nacional, não é possível ainda, assegurar as 24 horas de funcionamento em 

todas as Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência, tendo esta realidade, 

particular impacto nas regiões do interior de Portugal, que por falta de recursos não têm a mesma 

capacidade de obter resposta local atempada em situações críticas de emergência psicológica. 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o Deputado 

abaixo assinado apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“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 redacção actual, os artigos 47.º-A, 77.º-A 

e 325.º-A, com a seguinte redacção: 

 

“Artigo 47.º-A 

Reforço do Centro de Apoio Psicológico e Intervenção em Crise 

Em 2020, para dar resposta às necessidades psicossociais da população e dos profissionais de 

saúde no contexto da COVID-19, o Governo promove o reforço do Centro de Apoio Psicológico e 

Intervenção em Crise em todo o território nacional, com a implementação das seguintes 

medidas: 

a) Implementação de uma rede estruturada de resposta entre hospitais e INEM com 

protocolos operacionais uniformizados claros, criando núcleos regionais no interior do 

país  e assegurando a resposta em todas as regiões do território nacional;  



b) Integração de 60 profissionais de saúde mental com formação em emergência psicológica 

nas equipas especializadas do CAPIC e das unidades hospitalares, afetas aos 14 distritos 

onde ainda não existem Unidades Móveis de Intervenção Psicológica de Emergência 

(UMIPE´s). 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 



 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

O momento excepcional que vivemos trouxe enormes desafios às comunidades do Ensino 

Superior que tiveram que ajustar os seus tempos, procedimentos e dinâmicas de funcionamento 

para encontrarem as melhores respostas em período de confinamento. No entanto, esta é uma 

situação que se não for resolvida é potenciadora de desigualdades.  

Esta crise conduziu um maior número de estudantes e famílias a uma menor capacidade ou 

mesmo incapacidade de manterem algumas despesas, incluindo propinas, alojamento e 

materiais necessários. Em consequência, devem as Instituições de Ensino Superior criar as 

condições necessárias para que os jovens possam manter a sua frequência universitária sem que 

o factor sócio-económico seja impeditivo da sua formação. O Ministério do Ensino Superior, 

Ciência e Tecnologia deve garantir que os estudantes e investigadores não são forçados a desistir, 

fruto do contexto sócio-económico, reforçando para tal os apoios existentes e desenvolvendo 

um plano específico de incentivo ao ensino superior e à investigação. 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o Deputado 

abaixo assinado apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

 

1.ª SUBSTITUIÇÃO 
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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 redacção actual, os artigos 77.º-A, 225.º-

A e 325.º-A, com a seguinte redacção: 

 

“Artigo 225.º-A 

Medidas de apoio às Instituições de Ensino Superior no contexto COVID-19 

Em 2020, o Governo promove o reforço das medidas de apoio às Instituições de Ensino Superior 

como forma de mitigar os impactos da COVID-19, com a adopção das seguintes medidas: 

a) Cria medidas de incentivo ao Ensino Superior e à Investigação científica até Outubro de 

2020; 

b) Em articulação com o CRUP e CCISP, avalia as necessidades de reforço das verbas relativas 

aos apoios de ação social até outubro de 2020; 

c) Reforça os apoios de ação social, de acordo com alínea anterior, até novembro do ano 

2020; 

d) Garante o apoio financeiro às Instituições de Ensino Superior que, em virtude da COVID-

19, tenham tido perda de receita resultante de menor investimento na investigação 

científica. 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Inês de Sousa Real 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Objectivos: Reforço de profissionais de Saúde Pública para a Rede de vigilância epidemiológica 

nacional 

A prevenção, identificação e controlo de saúde na comunidade é realizada pelas Autoridades de 

Saúde. Na maioria dos casos, cada Autoridade de Saúde está responsável por mais de 80.000 

pessoas, quando o rácio recomendável é o de 1 profissional especializado em saúde pública por 

cada 30.000 habitantes. Mesmo este número é bastante discutível tendo em conta a abrangência 

de funções destes profissionais. 

A vigilância epidemiológica exige técnicos específicos e meios tecnológicos adequados. Não pode 

ser constantemente realizada à custa de profissionais de outras áreas da saúde que já têm as 

suas próprias funções e exigências e que deverão continuar a priorizar as suas áreas de atuação 

para que o SNS possa continuar a funcionar com qualidade e capacidade. Para que a resposta à 

COVID19 pudesse ser dada, foi necessário interromper ou suspender muitas das atividades 

igualmente importantes em saúde com as consequências que conhecemos nas listas de espera, 

no agravamento do estado de saúde de doentes, no desgaste acrescido dos profissionais e 

serviços.   

Assim, não pode a saúde pública depender da retirada de outros profissionais dos seus campos 

de atuação prioritária, pelo que devem ser reforçadas as atuais equipas de intervenção em Saúde 

Pública com a integração de técnicos especializados, totalmente dedicados à avaliação e 

vigilância epidemiológicas.  
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Cabe ao Governo assegurar que Portugal estará preparado para a prevenção atempada e eficaz 

de novas situações epidemiológicas.  

Paralelamente, também as Autoridades de Saúde apresentam um acentuado envelhecimento 

das suas equipas que naturalmente terão necessidade de renovação e partilha de conhecimento 

que urge fazer, evitando situações de decisões avulsas, a reboque de opiniões e pressões sociais 

sem uma orientação estratégica comum.  

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o Deputado 

abaixo assinado apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“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 redacção actual, os artigos 77.º-A, 262.º-

A e 325.º-A, com a seguinte redacção:  

“Artigo 262.º-A 

Reforço da Rede de vigilância epidemiológica nacional 

1 - Em 2020, o Governo garante a implementação de uma rede de vigilância epidemiológica 

robusta capaz de prevenir, despistar, avaliar, isolar, conter, monitorizar e apoiar todas as 

entidades da comunidade, em estreita articulação com os serviços de saúde locais e nacionais.  

2 - Tendo em vista o reforço da rede de vigilância epidemiológica nacional, o Governo, em 2020, 

identifica as necessidades existentes de profissionais especialistas em saúde pública nos diversos 

ACES e elabora um plano calendarizado de integração destes profissionais que abranja todo o 

território nacional. 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 



André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística 1 , as micro, pequenas e médias empresas em 

Portugal representam cerca de 99,9% do tecido empresarial português, sendo que 96,1% do 

total das empresas portuguesas são microempresas, o que nos demonstra bem a importância 

de se adoptarem medidas claras e robustas de protecção destas empresas e dos seus sócios-

gerentes. 

O reforço dos apoios reconhecidos aos sócios-gerentes tem sido, desde a primeira hora, uma 

das prioridades do PAN no âmbito da crise sanitária provocada pela Covid-19. O entendimento 

defendido pelo PAN foi no sentido de, face à inexistência ou insuficiência dos apoios 

reconhecidos pelo Governo aos sócios-gerentes, defender, por via dos projectos de lei n.os 

305/XIV e 363/XIV, um modelo dual de apoio aos sócios-gerentes, que lhes permitia, em 

alternativa, optar por beneficiar do lay-off simplificado consagrado no Decreto-Lei n.º 10-

G/2020, de 26 de Março, ou dos apoios extraordinários aos trabalhadores independentes 

consagrados no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março. 

 

As dificuldades dos sócios-gerentes não só não desapareceram, como se agravaram nas últimas 

semanas, por isso mesmo o Orçamento Suplementar tem de ser capaz de assegurar soluções 

que combatam estas dificuldades. 

 

Nesse sentido, com a presente proposta de alteração, o PAN propõe que, no âmbito do 

Orçamento Suplementar, se assegure que o apoio ao emprego na retoma, medida sucedânea 

 
1 Dados disponíveis em: 

https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas+em+percentagem+d

o+total+de+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2859. 
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do lay-off simplificado, também se aplique, com as devidas adaptações, aos sócios-gerentes 

que não beneficiem de nenhum dos apoios previstos no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de 

Março. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 3.º 

[…] 

[…]: 

“[…] 

Artigo 325.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 
b) […]; 
c) Estabelecer, com as necessárias adaptações, o acesso ao apoio e regime 

referidos nas alíneas anteriores por parte dos sócios-gerentes de sociedades, 

bem como membros de órgãos estatutários de fundações, associações ou 

cooperativas com funções equivalentes àqueles, sem trabalhadores por conta 

de outrem, que estejam exclusivamente abrangidos pelos regimes de 

segurança social nessa qualidade e que não beneficiem dos apoios previstos no 

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

d) (anterior alínea c)); 

e) (anterior alínea d)); 

f) (anterior alínea e)). 

3 - […].”» 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 



Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Para o PAN o dinheiro público associado a certas medidas excepcionais para fazer face aos 

impactos económicos da crise sanitária não pode servir para financiar distribuições de lucros a 

accionistas ou o pagamento de quaisquer tipos de bónus a administradores ou gestores. 

No Orçamento Suplementar o Governo acolhe parcialmente esta preocupação, prevendo que 

no âmbito do apoio ao emprego na retoma, medida sucedânea do lay-off, a proibição do 

pagamento de dividendos sob qualquer forma. Contudo, não proíbe o pagamento de bónus a 

gestores ou administradores, algo que, por ser incoerente, nos propomos a alterar por via da 

presente proposta de alteração. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 3.º 

[…] 

[…]: 

“[…] 

Artigo 325.º-A 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]: 

a) […]; 
b) […]; 
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c) […]; 
d)  […]; 
e) Determinar que o empregador abrangido pelo apoio referido na alínea anterior 

não pode distribuir dividendos, sob qualquer forma, ou proceder ao pagamento 

de qualquer componente remuneratória variável ou de quaisquer bónus, 

comissões e gratificações, dependentes ou não do desempenho, a membros 

dos respectivos órgãos de administração. 

3 - […].”» 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

No contexto da crise epidemiológica causada pela COVID-19, o Governo tem criado mecanismos 

de apoio às entidades da economia social como associações, cooperativas, mutualistas, IPSS 

entre outras. De facto, estas entidades assumem um papel essencial, actuando de forma 

complementar às demais instituições públicas e acabando, em muitos casos, por substituir o 

Estado naquelas que seriam as suas funções. 

Os últimos dados públicos, de 2016, espelham essa realidade: o Valor Acrescentado Bruto (VAB) 

da economia social representou 3,0% do VAB da economia, tendo aumentado 14,6% em termos 

nominais face a 2013. Este crescimento foi superior ao observado no conjunto da economia 

(8,3%), no mesmo período. A economia social representou 5,3% das remunerações e do emprego 

total e 6,1% do emprego remunerado da economia nacional. Face a 2013, as remunerações e o 

emprego total da economia social aumentaram, respectivamente, 8,8% e 8,5%, evidenciando 

maior dinamismo que o total da economia (7,3% e 5,8%, respectivamente). Por grupos de 

entidades da economia social, as associações com fins altruísticos evidenciaram-se em número 

de entidades (92,9%), VAB (60,1%), remunerações (61,9%) e emprego remunerado (64,6%). 

Apesar das medidas do Governo terem vindo desbloquear uma série de situações, há outras que 

importa resolver. A Linha de Crédito Social Investe consiste na concessão de crédito pelas 

instituições de crédito que celebram Protocolo com a CASES e com o IEFP, IP. Trata-se de um 
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programa de apoio à economia social concretizado numa linha de crédito que visa facilitar o 

acesso a financiamento por parte de entidades que integram o sector, como Mutualidades, 

Misericórdias, Cooperativas, Associações de desenvolvimento local e outras entidades da 

economia social sem fins lucrativos. Tem o objectivo de incentivar o desenvolvimento das 

actividades de natureza social e solidária das entidades que integram o sector da economia social, 

traduzindo desta forma o reconhecimento de que este sector constitui, inquestionavelmente, 

um dos pilares do desenvolvimento económico e social do país. 

No entanto, algumas entidades da economia social têm sentido dificuldades no acesso a esta 

linha de financiamento pelas condições exigidas. De facto, muitas entidades já financiadas estão 

impedidas, nesta fase, de aceder a um segundo financiamento, o qual se mostra essencial para 

dar continuidade ao seu trabalho. É ainda exigida para efeitos da aprovação dos projectos a 

obrigatoriedade de criação líquida de novos postos de trabalho, consequência da aplicação das 

operações, a qual não deve constituir só por si uma condicionante à aprovação do financiamento. 

Por último, esta linha de crédito tem como montante máximo de financiamento 100.000,00€ ou 

75.000,00€, consoante se trate de reforço da actividade em áreas existentes ou em novas áreas 

de intervenção e modernização dos serviços prestados às comunidades ou de modernização da 

gestão e reforço da tesouraria, sendo os projectos financiados em 95% e não na sua totalidade. 

Esta limitação, pelas dificuldades que as instituições têm em ter fundos próprios, pode inviabilizar 

a implementação do projecto. Consideramos que estas condições são demasiado exigentes, 

deixando de fora do financiamento muitas entidades que dele dependem para prosseguir as suas 

atribuições. Estas entidades, que economicamente já são tendencialmente vulneráveis, vêem a 

sua situação agravada nesta fase, sendo o acesso à Linha de Crédito Social Investe fundamental 

para que as instituições possam continuar a dar apoio a todos os que dele necessitam.  

Neste sentido, consideramos que devem ser flexibilizadas as regras de acesso à Linha de Crédito 

Social Investe, com o intuito de alargar o número de entidades abrangidas por este apoio. Assim, 

entendemos que deve ser assegurado o acesso a um segundo financiamento por parte de uma 

entidade que tenha já sido financiada no passado, com vista a assegurar a continuidade e 

prossecução dos projectos, bem como, que deve ser reforçado o valor do montante máximo de 



financiamento por entidade, com financiamento dos projectos a 100% e ainda, eliminada a 

obrigatoriedade de criação líquida de postos de trabalho na entidade.  

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o Deputado 

abaixo assinado apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“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 redacção actual, os artigos 77.º-A e 325.º-

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

 

“Artigo 325.º-B 

Flexibilização das condições da linha de financiamento “Crédito Social Investe” 

Em 2020, o Governo promove a flexibilização das condições da Linha de Crédito Social Investe, 

nomeadamente:  

a) Permitindo o acesso a um segundo financiamento por entidade que tenha já sido 

financiada no passado; 

b) Aumentando o valor do montante máximo de financiamento, por entidade, garantindo o 

financiamento dos projectos a 100%; 

c) Eliminando a obrigatoriedade da criação líquida de novos postos de trabalho na entidade, 

como consequência da aplicação das operações.” 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 



 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 



 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

O novo coronavírus trouxe ao país variados impactos negativos de forma abrangente, a todos os 

sectores da sociedade. Contudo, existe um sector histórica e estruturalmente fragilizado, 

caracterizado pela ampla precariedade. Falamos do sector da cultura, o qual se encontra 

absolutamente paralisado, face aos planos de contingência de resposta à pandemia que assola o 

mundo. 

Os sectores da Cultura, ao qual se junta o sector da Comunicação Social, têm sido dos mais 

castigados pelas medidas de isolamento social, pois não são considerados, no âmbito da 

declaração de emergência, essenciais. 

Ademais, o sector da Cultura é marcado por uma forte sazonalidade, sendo nos períodos de 

melhores condições climatéricas que dão origem a um maior número de eventos, tais como, os 

festivais, festas populares, feiras do livro, entre outras iniciativas. 

Ora, estamos perante sectores que apresentam enorme precariedade estrutural, às quais 

acrescem as dificuldades no acesso a financiamento. 

São várias as vozes que se manifestam publicamente no que diz respeito à necessidade de 

medidas de auxílio, a qual tem sido manifestada através de diversas entidades, associações 

culturais e ligadas à comunicação social – sabemos inclusive que algumas delas já estão a recorrer 

a crowdfunding na desesperada tentativa de, por um lado, se manterem vivos e, por outro, 

manterem os seus funcionários. 

PA 9.12 



Consequentemente, e face aos parcos ou inexistentes medidas direccionadas a estas áreas, 

afigura-se como fundamental canalizar apoios específicos às micro, pequenas e médias empresas 

que laboram nestas áreas, no sentido de assegurar a respectiva sobrevivência, a salvaguarda de 

postos de trabalho e o reconhecimento do seu importante papel na sociedade portuguesa. 

Da leitura do Programa de Estabilização Económica e Social retira-se a atribuição dos seguintes 

apoios:  

- 30 milhões de euros para a Programação Cultural em Rede, a qual visa possibilitar a realização 

de actividades culturais e turísticas neste Verão, permitindo que as próprias associações culturais 

apresentem projectos em parceria com os municípios – relativamente a este montante, sublinha-

se que advém da reprogramação de fundos europeus ;  

- 750 mil euros para uma linha de apoio à adaptação dos espaços às medidas decorrentes da 

COVID-19, a qual se destina aos equipamentos culturais sem fins lucrativos (não abrangidos pelo 

Fundo Capitalização Empresas) na adaptação dos respectivos espaços, de modo a assegurar o 

cumprimento das medidas necessárias para combater a propagação do coronavírus de acordo 

com as normas emitidas pela Direção-Geral da Saúde; 

- 3 milhões de euros para uma linha de apoio a equipamentos culturais independentes, a qual 

tem como destinatários equipamentos culturais independentes de natureza não comercial 

(teatros, cinemas independentes, cineteatros, auditórios culturais) e não sejam beneficiários dos 

apoios sustentados do Estado na área da cultura, com vista ao apoio financeiro à reabertura e a 

manutenção em funcionamento destes equipamentos em todo o país que tiveram uma 

acentuada queda de receitas e cuja retoma será lenta e limitada, tendo em consideração as 

limitações impostas pela Direcção-Geral da Saúde para estas salas; 

- Cerca de 550 mil euros para uma linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros 

profissionais das artes que consiste na atribuição de um apoio social aos profissionais da cultura 

que não sejam trabalhadores por conta de outrem com actividades correspondentes às artes do 

espetáculo e de apoio às artes do espectáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado cinema, 

rádio e televisão e aos artistas de circo. Esta prestação será paga em julho e setembro, e o valor 

total corresponde ao apoio equivalente à prestação atribuída aos trabalhadores independentes 

(3x 438,81 euros), ao qual é descontado o valor de outras prestações sociais que estejam a 



receber, bem como de remuneração obtida no âmbito das suas actividades ao longo do período 

de atribuição do apoio. 

Diferentemente, da leitura dos mapas incorporados no Orçamento Suplementar resulta que o 

Governo não pretende introduzir mudanças estruturais ou apoios aos profissionais do sector, 

uma vez que no orçamento apenas se prevê um acréscimo de 3.7 Milhões de euros para o 

Ministério da Cultura, que será canalizado para o fundo de fomento cultural (que, entre outras 

coisas, tem competência para atribuir bolsas e subsídios aos profissionais do sector). 

Ora, face aos números vertidos, consideramos que este montante global deve ser reforçado nos 

seguintes moldes: por um lado deve ser reforçada a verba de 3 milhões de euros destinada à 

linha de apoio a equipamentos culturais independentes para 5 milhões de euros; por outro lado, 

a verba de 550 mil euros afecta à linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros 

profissionais das artes, deve ser duplicada, de forma a permitir a atribuição deste apoio social 

aos profissionais da cultura que não sejam trabalhadores por conta de outrem com actividades 

correspondentes às artes do espectáculo e de apoio às artes do espectáculo, onde não se 

incluirão as profissionais ligados a actividades tauromáquicas. Este apoio abarcará, 

outrossim, os artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e televisão e os artistas de circo que não 

utilizem animais na sua actividade, até ao final do ano; e por fim, consideramos que o Governo 

deve promover a criação de uma linha de apoio específica direccionada às livrarias 

independentes e pequenas editoras a título individual com uma verba de 1 milhão de euros. 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o Deputado 

abaixo assinado apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

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 redacção actual, os artigos 77.º-A e 325.º-

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

 



“Artigo 325.º-B 

Reforço de apoios para o sector da cultura 

1 – O Governo reforça a linha de apoio a equipamentos culturais independentes no valor de dois 

milhões de euros, passando a ser atribuído um montante total de 5 milhões. 

2 – O Governo reforça a linha de apoio social aos artistas, autores, técnicos e outros profissionais 

das artes no valor de 550 mil euros, passando a ser atribuído um montante total de um milhão e 

cem mil euros, de forma  a ser atribuído o  apoio social aos profissionais da cultura que não sejam 

trabalhadores por conta de outrem com actividades correspondentes às artes do espectáculo e 

de apoio às artes do espectáculo, bem como aos artistas de teatro, bailado, cinema, rádio e 

televisão e aos artistas de circo que não utilizem animais na sua actividade, até final do ano. 

3 – O apoio explicitado no número anterior não abrange profissionais tauromáquicos. 

4- O Governo promove a criação de uma linha de apoio com um montante de um milhão de 

euros direccionada às livrarias independentes e pequenas editoras a título individual.” 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 



 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020  

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

O contexto que vivemos obrigou à tomada de medidas urgentes de contingência para a epidemia 

e de tratamento da COVID-19, atendendo à proliferação de casos registados de contágio. Para 

além disso, tendo em conta os impactos que esta doença tem na economia, mostrou-se essencial 

implementar medidas de apoio àqueles que estão a ser afectados por esta situação tanto 

empresas como trabalhadores.  

Infelizmente, vários meses volvidos desde o início da implementação de medidas de apoio, 

verificamos que muitos trabalhadores independentes, trabalhadores informais e trabalhadores 

com vínculos precários, como os contratados a prazo, em período experimental, por intermédio 

de empresas de trabalho temporário ou estagiários e, ainda, por exemplo, os treinadores de 

associações desportivas ou advogados e solicitadores, não estão abrangidos por qualquer 

mecanismo excepcional de apoio financeiro.  

Muitos destes trabalhadores perderam, inclusive, já o seu emprego, encontrando-se 

desprotegidos por não cumprirem os requisitos de acesso aos mecanismos de protecção social 

existentes, ainda que atribuídos de forma excepcional e temporária.   

Esta situação afecta particularmente os mais jovens que muitas vezes têm vínculos de trabalho 

precários e que por isso são os primeiros a ser atingidos pelo aumento do desemprego. Os dados 
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disponíveis apontam já nesse sentido, tendo o número de jovens a recorrer ao subsídio de 

desemprego disparado no mês de Abril. 

Pretendemos, assim, com a presente proposta criar um apoio extraordinário de protecção social 

para trabalhadores sem acesso a outros mecanismos de protecção social, que deverá vigorar até 

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

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, as Deputadas e o Deputado 

abaixo assinado apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“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 redacção actual, os artigos 77.º-A e 325.º-

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

 

“Artigo 325.º-B 

Apoio extraordinário de protecção social para trabalhadores excluídos de outros apoios  

1 - É criado um apoio extraordinário de proteção social destinado a trabalhadores sem acesso a 

outros mecanismos de protecção social, em vigor até à cessação das medidas excepcionais e 

temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2. 

2 - O presente apoio é atribuído aos trabalhadores com vínculos precários, nomeadamente 

aqueles cujo vínculo laboral não corresponda a um contrato de trabalho sem termo ou por tempo 

indeterminado, trabalhadores independentes, estagiários ou trabalhadores em período 

experimental, que não tenham acesso a qualquer mecanismo de protecção social e se encontrem 

em situação de cessação do contrato de trabalho ou de contrato de prestação de serviços, de 



paragem total da sua actividade ou da actividade do respectivo sector ou de quebra abrupta e 

acentuada de, pelo menos, 40% da facturação. 

3 - A medida prevista no presente artigo é regulamentada em prazo não superior a 15 dias.” 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Segundo o Instituto Nacional de Estatística1, as micro, pequenas e médias empresas em 

Portugal representam cerca de 99,9% do tecido empresarial português, sendo que 96,1% do 

total das empresas portuguesas são microempresas, o que nos demonstra bem a importância 

de se adoptarem medidas claras e robustas de protecção destas empresas e dos seus sócios-

gerentes. 

Após um primeiro momento em que os sócios-gerentes não estavam abrangidos por qualquer 

apoio, o Governo procedeu à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de 

Março, o Governo, por via do Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de Abril, permitindo que os 

sócios-gerentes de sociedades e os membros de órgãos estatutários de fundações, 

associações ou cooperativas com funções equivalentes, com facturação inferior a  60 000 

euros, pudessem beneficiar do apoio extraordinário à redução da actividade económica 

previsto para os trabalhadores independentes. 

 

O reforço dos apoios reconhecidos aos sócios-gerentes tem sido, desde a primeira hora, uma 

das prioridades do PAN no âmbito da crise sanitária provocada pela Covid-19. Em Abril, 

quando não existiam quaisquer apoios reconhecidos aos sócios-gerentes, o PAN apresentou 

o Projecto de Lei n.º 305/XIV, que consagrava um modelo dual de apoio aos sócios-gerentes, 

que lhes permitia, em alternativa, optar por beneficiar do chamado lay-off simplificado 

consagrado no Decreto-Lei n.º 10-G/2020, de 26 de Março, ou dos apoios extraordinários aos 

 
1 Dados disponíveis em: 

https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas+em+percentagem+d

o+total+de+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2859. 
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https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas+em+percentagem+do+total+de+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2859
https://www.pordata.pt/Portugal/Pequenas+e+m%C3%A9dias+empresas+em+percentagem+do+total+de+empresas+total+e+por+dimens%C3%A3o-2859


trabalhadores independentes consagrados no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março. 

Contudo, tal Projecto de Lei foi chumbado com os votos contra do PS e do PSD, e a abstenção 

do PCP, do CDS-PP e do PEV. 

 

Atendendo ao facto de as medidas aprovadas pelo Governo, por via do Decreto-Lei n.º 12-

A/2020, de 6 de Abril, serem manifestamente insuficientes, não só por deixarem de fora um 

grande número de sócios-gerentes (através da referência ao volume de facturação), mas 

também por não ser suficiente para garantir o nível de apoio necessário para fazer face aos 

impactos na actividade económica causados pela crise sanitária, no passado mês Maio o PAN 

sujeitou novamente a votação o seu modelo de apoio por via do Projecto de Lei 363/XIV, 

tendo sido aprovado na generalidade apenas com o voto contra do PS e a abstenção do PCP.  

 

Na discussão na especialidade, deste e doutros Projectos de Lei de âmbito similar, conseguiu-

se atingir um consenso no sentido de alargar o apoio reconhecido aos sócios-gerentes por via 

de um aumento do valor-referência do apoio e da supressão da referência ao volume de 

facturação. Em sede de discussão na especialidade o PAN, ainda que achasse que esta medida 

ficava aquém do necessário, concordou com esta via de apoio, alertando, contudo, para o 

risco de veto presidencial devido à eventual violação da “Lei-travão”. Para o evitar 

propusemos inclusive uma norma de prevalência que contornava esta dificuldade e que foi 

chumbada em plenário com o voto contra de PS, PSD, BE, PCP e PEV e a abstenção de CDS-PP, 

CH e IL. 

 

Face ao veto da solução aprovada pela Assembleia da República que, mais uma vez, adiou o 

alargamento do apoio social aos sócios-gerentes (que, em todo o caso, já vinha tarde quando 

foi aprovado), com a presente proposta de alteração o PAN pretende que o Orçamento 

Suplementar consagre a solução consensual aprovada no mês passado, que essa solução 

retroaja ao dia 12 de Março e que todas as actualizações dos valores recebidos (necessárias 

em virtude do aumento do valor-referência do apoio) sejam realizados pela Segurança Social 

no prazo de 30 dias após a entrada em vigor do Orçamento Suplementar. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 3.º 



[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, na sua redacção actual, os artigos 77.º-

A, 325.º-A e 426.º-A, com a seguinte redacção: 

“[…] 

Artigo 426.º-A 

Alteração ao Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março 

1- O artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março, na sua redacção actual, 

passa a ter a seguinte redacção:  

“Artigo 26.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - 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 mínimo do valor do IAS. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - O apoio previsto no presente artigo 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 aos membros dos 

órgãos estatutários de fundações, associações ou cooperativas com funções 

equivalentes às daqueles, que estejam, nessa qualidade, exclusivamente abrangidos 

pelos regimes de segurança social. 

7 – […]. 

8 – […]. 

9 - […]. 

10 – […]. 



11 – […]. 

12 – […]. 

13 – […].” 

2- A alteração referida no número anterior produz efeitos à data da produção de 

efeitos do Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 de Março. 

3 – No prazo de 30 dias após a publicação da presente lei, os serviços da Segurança 

Social devem proceder aos ajustamentos que se revelem necessários em face do 

disposto nos números anteriores.» 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

Compreendendo a situação excepcional e imprevisível que o nosso país vive devido à crise 

sanitária provocada pela Covid-19 e a necessidade de se tomarem medidas excepcionais que 

trouxessem alguma flexibilização das exigências impostas às famílias e às empresas, o 

Governo aprovou o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de Março, que prevê a possibilidade de 

diferimento do cumprimento de obrigações das empresas e dos cidadãos perante o sistema 

financeiro, nomeadamente no que toca a crédito à habitação. Recentemente, por via do 

Decreto-Lei n.º 26/2020, de 16 de Junho, dando resposta a uma preocupação exposta 

publicamente pelo PAN,  o Governo aprovou uma extensão do prazo da possibilidade de 

diferimento até Março de 2021, algo importante atendendo ao facto de não ser expectável 

que nos próximos meses o país consiga ultrapassar totalmente a situação de crise social e 

económica em que se encontra neste momento. 

 

Contudo, apesar de bem-intencionadas, o Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de Março, 

continua a possibilitar, no seu artigo 4.º/3, alínea c), que os juros devidos durante o período 

da prorrogação sejam capitalizados no valor do empréstimo e acumulados ao capital em 

dívida, o que significa que, segundo a DECO1, no final do prazo da moratória os clientes 

bancários serão duplamente penalizados e os bancos poderão obter um ganho extra, que vai 

acabar por ser superior ao que existiria, caso a carência de capital fosse a única parcela em 

causa. 

 

 
1 Dados disponíveis em: https://www.deco.proteste.pt/dinheiro/comprar-vender-

casa/noticias/medidas-da-banca-para-aliviar-consumidores-sao-insuficientes. 
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Esta penalização das famílias e das empresas vão, juntamente com outras medidas, contribuir 

para um lucro do sector bancário à custa da Covid-19, algo particularmente injustificado num 

contexto em que, segundo os dados constantes do Programa de Estabilidade, esta medida 

representará um esforço orçamental significativo por parte do Estado, já que custará mais de 

11 mil milhões de euros, o equivalente a 5,35% do PIB. 

 

Por este motivo e atendendo ao esforço orçamental associado, com a presente iniciativa o 

PAN propõe que o Orçamento Suplementar assegure, no âmbito da moratória para 

empréstimos bancários, a suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da 

prorrogação e que os mesmos não sejam capitalizados no valor do empréstimo, evitando, 

assim, a dupla-penalização que referimos anteriormente. 

 

A presente proposta não conduz a qualquer aumento de despesa no âmbito do Orçamento 

para 2020. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de Março, na sua redacção actual, os artigos 77.º-

A, 325.º-A e 426.º-A, com a seguinte redacção: 

“[…] 

Artigo 426.º-A 

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

O artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de Março, na sua redacção actual, 

passa a ter a seguinte redacção:  

“Artigo 4.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]: 



a) […]; 

b) […]; 

c) Suspensão do vencimento de juros devidos durante o período da prorrogação, 

que não serão capitalizados no valor do empréstimo e não podem representar 

um acréscimo de custos para as entidades beneficiárias; e 

d) […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […].”» 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

Objectivos:  

O regime especial de dedução de prejuízos fiscais proposto pelo Governo no Orçamento 

Suplementar é positivo e tem a intenção de beneficiar as empresas e, em especial, a micro, 

pequenas e médias empresas. Contudo, pelo modo como está desenhado este regime permite 

que as instituições de crédito dele beneficiem, dando-se, assim, um apoio público indirecto ao 

sector bancário que, face à escassez de recursos públicos, é neste momento injustificado. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV: 

«Artigo 8.º 

[…] 

1 - […]. 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 – O regime previsto no presente artigo não é aplicável às instituições de crédito a 

operar em Portugal.» 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 
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André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 

  



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Orçamento do Estado para 2020 - Orçamento rectificativo) 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Objectivos:  

Em 2015 deu-se a reprivatização da TAP. Neste momento, o Estado é accionista, com um peso 

de 50% no capital social, e direitos económicos de 5%. A gestão da empresa é efectuada pelos 

accionistas particulares, que detêm 45% do capital e 90% dos direitos económicos. Os 

restantes 5% são detidos pelos trabalhadores. O capital próprio da TAP, S.A., em 2019, 

ascendia a cerca de 135 milhões de euros. 

A TAP apresenta, desde há muito, problemas de ordem ambiental e de ordem financeira. 

Do ponto de vista ambiental a TAP é a terceira empresa nacional com maior nível de emissões 

de CO2 e encontra-se no TOP10 das companhias aéreas europeias mais poluentes. 

No que concerne à falta de sustentabilidade económico-financeira da empresa, salienta-se 

que, de acordo com o relatório e contas consolidado de 2019, a TAP, S.A., viu um incremento 

de 8% no número de passageiros e, apesar de ter aumentado os resultados operacionais, teve 

um resultado negativo em 95,6 milhões de euros. Segundo o relatório e contas os custos 

relacionados com a renovação da frota, em 2019, ascenderam a 55 milhões de euros, o que, 

por si só, não explica a obtenção do resultado negativo. Também em 2018 o resultado líquido 

foi negativo em 58 milhões de euros. É uma empresa com custos fixos significativos, 33% do 

total de custos, tendo sido, em 2019, superiores a 1.100 milhões de euros, dos quais cerca de 

680 milhões relativos a custos com pessoal (que representaram cerca de 21% dos custos 

operacionais da TAP).  

Em 2019, a TAP encerrou o ano com cerca de 9 mil trabalhadores, mais 11% que em 2018, 

reflectindo-se num aumento dos custos com pessoal de cerca de 12%. O pessoal em terra 
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representava cerca de 46% do total do pessoal. O custo médio anual, por trabalhador, é de 

cerca de 75 mil euros, o que representa um custo médio mensal de cerca de 6.300 euros, 

estando incluídos, obviamente, os respectivos encargos sociais e benefícios vários. A 

componente de remunerações mensais média foi de cerca de 3.150 euros por trabalhador. O 

programa de reformas antecipadas, iniciado em 2017, teve, em 2018 e 2019, um custo de 

cerca de 30 milhões de euros, abrangendo cerca de 150 trabalhadores, o que representa um 

custo médio de cerca de 200 mil euros por trabalhador, o que carece de cabal fundamentação 

tendo em consideração ter decorrido, em 2019, a contratação de mais de 900 novos 

trabalhadores.  

Em suma, estamos perante uma empresa que tem acumulado prejuízos, sem viabilidade 

económico-financeira, de acordo com os parâmetros de actividade e financeiros 

apresentados, mesmo antes da epidemia da Covid-19. Tal situação de inviabilidade foi 

reconhecida pela própria União Europeia ao não considerar a TAP elegível para receber apoio 

ao abrigo dos auxílios de Estado já permitidos pela Comissão visto se destinarem ao apoio de 

empresas viáveis1.  

A situação da epidemia por Covid-19 veio, basicamente, trazer a nu e agravar as dificuldades 

de sustentabilidade económico-financeira que a TAP já vinha a viver, colocando-a em situação 

de falência técnica. 

Assim, sendo certo que a TAP constitui um activo estratégico para o país, também é certo, 

pelas provas já dadas a nível ambiental e financeiro, que a sua gestão não está a salvaguardar 

o interesse nacional, o que requer que a intervenção de resgate financeiro do Estado 

Português na TAP seja acompanhada de requisitos de boas práticas ambientais e de gestão. 

A presente proposta não conduz a qualquer aumento de despesa no âmbito do Orçamento 

para 2020. 

Assim, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o Deputado e as 

Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei 

n.º 33/XIV/1.ª: 

«Artigo 13.º-A 

 
1 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1029  

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_1029


Aplicação ou disponibilização de fundos públicos à TAP 

1- Durante o ano de 2020, todas as medidas que, independentemente da forma, determinem 

a aplicação ou disponibilização directa ou indirecta de fundos públicos à TAP, S.G.P.S ou à TAP, 

S.A., são obrigatoriamente aprovadas pela Assembleia da República mediante proposta de lei 

do Governo. 

2- A proposta de lei referida no número anterior identifica: 

a) o tipo de medida em causa, o montante máximo de fundos públicos aplicados ou 

disponibilizados, as condições de disponibilização, incluindo juros ou outras 

formas de remuneração dos fundos públicos aplicados ou disponibilizados, e, 

quando aplicável, o prazo máximo de reembolso dos fundos; 

b) as contrapartidas ambientais previstas nas condições de disponibilização dos 

fundos públicos, que, sem prejuízo de outras, incluirão obrigatoriamente um 

plano de redução de emissões de gases com efeito de estufa, a suspensão dos 

voos noturnos entre as 0 e as 6 horas, excepto por motivo de força maior, e a 

eliminação da isenção de impostos sobre os produtos petrolíferos; e 

c) as contrapartidas de gestão empresarial previstas nas condições de 

disponibilização dos fundos públicos, que, sem prejuízo de outras, incluirão 

obrigatoriamente: 

I. a exigência e verificação de condições concorrenciais nos negócios 

intra-grupo ou com os seus accionistas privados; 

I. II. a elaboração de análises de viabilidade económica em cada opção 

de investimento; 

II. III. a inclusão de uma política de seguros que permita minimizar os 

impactos ao nível de perdas de receitas por motivos imprevistos ou 

de força maior; 

III. IV. a reformulação da política relativa aos trabalhadores, 

privilegiando a manutenção dos postos de trabalhos, revendo as 

respectivas retribuições à luz de uma avaliação de benchmarking 

internacional de remunerações por categoria profissional e, sempre 

que possível, a respectiva requalificação profissional; 

IV. V. a reavaliação da dimensão da empresa à luz das perspectivas da 

procura de turismo nacional e internacional, sem prejuízo de outras 

contrapartidas de gestão empresarial; e 



V. VI. a garantia de princípios de coesão territorial nas opções relativas 

às rotas. 

3- Em momento prévio à votação do plenário da Assembleia da República da proposta de lei 

mencionada no número 1, a Unidade Técnica de Apoio Orçamental apresenta um estudo 

técnico sobre o respectivo impacte orçamental e o Conselho de Finanças Públicas apresenta 

um parecer que avalie o respectivo impacte orçamental à sustentabilidade de longo prazo das 

finanças públicas e se se cumprem as regras orçamentais estabelecidas.» 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de Junho de 2020. 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Objectivos:  

Entre 2008 e 2018, segundo o Tribunal de Contas1, o sector bancário recebeu em 

apoios públicos um total líquido de 18.292 milhões de euros que resultam de despesas 

públicas totais no montante de 25 485 milhões de euros.  

Particularmente impactante nas contas públicas têm sido as transferências para o 

Novo Banco, via Fundo de Resolução, que, relembre-se, desde 2014, já custou aos 

portugueses cerca de 6 030 milhões de euros, sem qualquer amortização de capital 

prevista até 2046. A mais recente transferência para o Novo Banco via Fundo de 

Resolução, com o valor de 850 milhões de euros, foi autorizada pelo Orçamento do 

Estado de 2020, com o voto contra do PAN, e concretizada pelo Governo no início do 

passado mês de Maio. 

Estas transferências de dinheiros públicos para o Novo Banco têm um significativo 

impacto na sustentabilidade das contas pública e têm impedido a canalização destes 

recursos para outras despesas prioritárias para o país.  Comprovativo desta afirmação 

é a análise realizada pelo Conselho de Finanças Públicas2 que demonstra que, no ano 

de 2019, se não fossem os 1.149 milhões de euros injectados no Novo Banco, via 

Fundo de Resolução, Portugal teria tido um excedente de 0,8% do PIB. 

 
1 Tribunal de Contas (2019), «Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018», página 236.  
2 Conselho de Finanças Públicas (2020), «Evolução orçamental das administrações públicas em 

2019», páginas 4 e 23. 
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Actualmente, o nosso país vive uma grave crise económica e social que surgiu na 

sequência da crise sanitária provocada pela Covid-19 e que, segundo as previsões 

constantes do Orçamento Suplementar, trará um défice de 6.3%, uma dívida pública 

de 134.4% do PIB e uma redução total de receitas superior a 4 000 milhões de euros. 

A gravidade destes números e a necessidade de não os agravar, exigem que o 

Orçamento Suplementar preveja medidas que assegurem uma compensação 

adequada destas quebras de receita e que evitem que os aumentos de despesa que 

hoje fazemos não serão austeridade amanhã.  É necessário garantir que estas quebras 

de receita não significarão uma menor capacidade de resposta do Estado à crise 

sanitária, social e económica e aos seus efeitos. 

Por isso mesmo, tendo em vista a necessidade de mobilização de todos os recursos 

públicos possíveis para fazer face à crise e de garantir a eficiente utilização dos 

recursos disponíveis, com a presente proposta o PAN pretende que o Governo realize 

um processo de renegociação das transferências de fundos públicos para o Novo 

Banco, via Fundo de Resolução e associadas ao mecanismo de capitalização 

contingente, de modo a garantir que não existirá mais nenhuma transferência durante 

a crise sanitária provocada pela Covid-19 (i.e. em 2020 e 2021) e a reduzir os valores 

das transferências futuras contratualmente previstas.  

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Deputado e as Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de 

aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV: 

«Artigo 13.º-A 

Renegociação dos montantes e termos das transferências de fundos públicos para 

o Novo Banco 

 

Durante o ano de 2020, o Governo, na estrita defesa do interesse público, realiza todas 

as diligências necessárias a um processo de renegociação dos contratos, acordos, 

compromissos e outros documentos que vinculam o Estado no âmbito da venda do 

Novo Banco, S.A. e do mecanismo de capitalização contingente que lhe está associado, 

tendo em vista os objectivos de redução significativa dos encargos futuros para o 



erário público e de não transferência, nesse âmbito, de quaisquer fundos públicos 

para o Fundo de Resolução até ao ano subsequente ao ano em que vigorem as 

medidas de prevenção, contenção, mitigação e tratamento da infeção epidemiológica 

por SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 e de reposição da normalidade em sequência 

da mesma, recorrendo, para tal, aos meios legalmente disponíveis.» 

 

São Bento, 24 de Junho de 2020 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 



 

Proposta de Lei n.º 33/XIV 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

Objectivos:  

As Parcerias Público-Privadas têm um enorme peso nas contas públicas do nosso país. 

Segundo o Tribunal de Contas1, em Junho de 2019, a Conta Geral do Estado de 2018 

reportava encargos públicos líquidos com as Parcerias Público-Privadas na ordem dos 

1 678 Milhões euros.  

As Parcerias Público-Privadas são um instrumento a ponderar quando signifiquem a 

prestação de serviços melhores, mais baratos e mais eficazes aos cidadãos e se forem 

acompanhadas de mecanismos que garantam a sua utilização com responsabilidade 

orçamental, com uma análise de custo-benefício rigorosa e com mecanismos de 

transparência que permitam o seu efectivo escrutínio.  

Contudo, em Portugal, os regimes jurídicos enquadradores das Parcerias Público-

Privadas permitiram que, devido a uma pouco rigorosa análise de custo-benefício, 

ocorressem preocupantes fenómenos de desorçamentação que levaram a problemas 

de sustentabilidade das contas públicas – já que implicaram um elevado volume de 

encargos que oneram os orçamentos do estado a médio prazo e que houve um 

excesso de investimento devido ao facto de não haver um impacto no défice no 

imediato. Esta pouco rigorosa análise de custo-benefício permitiu, também, que, no 

âmbito destes contratos, o Estado se vinculasse a cláusulas ruinosas, como por 

 
1 Tribunal de Contas (2019), «Parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2018», página 263. 
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exemplo, as que sujeitam os litígios emergentes destes contratos a uma via arbitral, 

que trazem graves prejuízos ao erário público. 

Ilustrativo da realidade anteriormente assinalada é o caso das Parcerias Público-

Privadas no sector rodoviário. Os encargos brutos com as Parcerias Público-Privadas 

neste sector pesam cerca de 1 501 milhões de euros no Orçamento do Estado de 2020, 

um valor exorbitante tendo em conta que os cálculos do Eurostat2 nos dizem que o 

custo destas Parcerias deveria cifrar-se apenas nos 340 milhões de euros anuais. Mas 

o carácter ruinoso destes contratos está, também, patente no Relatório do Orçamento 

de 20203, que prevê que, no período de 2019 a 2040, o Estado vai pagar por estas 

Parcerias cerca de 15 000 milhões de euros, quando o valor das estruturas 

concessionadas é, segundo os referidos dados do Eurostat, de pouco mais de 5 000 

milhões de euros, o que significa que o nosso país, em 20 anos, pagará 3 vezes estas 

estruturas associadas a estas Parcerias. 

Sublinhe-se, ainda, que, até ao final do primeiro trimestre de 2018, o valor global dos 

pedidos de reposição do equilíbrio financeiro, submetidos por concessionárias e 

subconcessionárias rodoviárias no âmbito de Parcerias Público-Privadas, ascendia a 

661 milhões de euros4, o que deixa bem patente o carácter ruinoso das cláusulas ao 

qual o Estado se tem vinculado. 

Estes dados, principalmente no contexto de crise sanitária, económica e social 

causada pelo novo coronavírus e em que cada euro conta, alertam-nos para a 

necessidade de o país encarar como prioritária a necessidade de o Governo 

empreender urgentemente um processo de renegociação das Parcerias Público-

Privadas no sector rodoviário, tendo em vista a revisão de todas as cláusulas 

potencialmente abusivas das actuais Parcerias. 

Tendo em face o anteriormente exposto, com a presente proposta de alteração, o 

PAN, seguindo o espírito do disposto no âmbito do Orçamento do Estado de 2013, 

propõe que, durante o ano de 2020 e tendo em vista uma redução significativa dos 

 
2 Dados pesquisáveis em: https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/gov_cl_ppp. 
3 Ministério das Finanças (2019), Relatório do Orçamento do Estado de 2020, página 274. 
4 Ministério das Finanças (2018), Programa de Estabilidade 2018-2022, página 25. 

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-datasets/-/gov_cl_ppp


encargos para o erário público, o Governo inicie a renegociação dos contratos de 

Parcerias Público-Privadas do sector rodoviário que se afigurem demasiado onerosos 

e desequilibrados para o parceiro público. 

Com a presente proposta propomos ainda que haja uma avaliação independente aos 

contratos existentes, realizada pelo Conselho de Finanças Públicas, que sirva de 

complemento ao processo negocial e decisório levado a cabo pelo Governo e que, em 

nome de um princípio de transparência, todo o processo de renegociação seja 

acompanhado e monitorizado por uma comissão independente composta pelos 

partidos políticos com representação parlamentar, por representantes da academia e 

por representantes da sociedade civil. 

Nestes termos, ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, o 

Deputado e as Deputadas abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de 

aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV: 

«Artigo 13.º-A 

Renegociação dos contratos de parcerias público-privadas do sector rodoviário 

 

1 – Durante o ano de 2020, o Governo, na estrita defesa do interesse público, realiza 

todas as diligências necessárias ao início de um processo de renegociação dos 

contratos de parcerias público-privadas do sector rodoviário que se afigurem 

desequilibrados para o parceiro público, tendo em vista uma redução significativa dos 

encargos para o erário público, liquidados directamente pelo Estado Português ou 

através da Infraestruturas de Portugal, S.A., recorrendo, para tal, aos meios 

legalmente disponíveis e tendo por referência as melhores práticas internacionais. 

2 - Para efeitos do número anterior, até ao final do mês de Setembro,  o Conselho de 

Finanças Públicas apresentará ao Governo e à Assembleia da República um parecer 

que, relativamente a todos os contratos de parcerias público-privadas do sector 

rodoviário, assegure a avaliação do respectivo impacte orçamental à sustentabilidade 

de longo prazo das finanças públicas e do valor das infra-estruturas associadas aos 

contratos, considerando, designadamente, o investimento, as estimativas de procura 



e receita no período considerado no contrato e os custos de operação e de 

conservação. 

3- Após a entrada em vigor da presente lei, a Assembleia da República assegurará a 

constituição de uma comissão independente para o acompanhamento e 

monitorização do processo de renegociação dos contratos de parcerias público-

privadas do sector rodoviário, que: 

a) Será composta por 13 especialistas de reconhecido mérito e que assegurem 

objectivamente a inexistência de conflitos de interesse com o âmbito de 

competências da Comissão, dos quais:  

I. 9 são designados por cada um dos Grupos Parlamentares e 

Deputados Únicos Representantes de um Partido; 

II. 2 são designados por Organizações Não-Governamentais para 

o desenvolvimento; 

III. 1 é designado pelo Conselho de Reitores das Universidades 

Portuguesas; e 

IV. 1 designado pelo Conselho Coordenador dos Institutos 

Politécnicos Portugueses. 

b) Não conferirá o direito a qualquer remuneração em virtude da participação 

nas respectivas reuniões; 

c) Terá um mandato que terminará aquando da conclusão do processo de 

renegociação referido no número 1 do presente artigo; 

d) Terá acesso a toda a informação necessária ao cumprimento da sua missão, 

estando todas as entidades públicas e privadas obrigadas ao fornecimento 

atempado da mesma, e aos esclarecimentos e colaboração adicionais que 

lhes forem solicitados; 

e) Gozará do apoio administrativo, logístico e financeiro assegurado pela 

Assembleia da República; 

f) No final do seu mandato, apresentará à Assembleia da República um 

relatório do trabalho desenvolvido, que deve conter uma descrição e 

avaliação do processo referido no número 1 e as recomendações e 

propostas que entenda pertinentes.» 

 



São Bento, 24 de Junho de 2020 

 

As Deputadas e o Deputado, 

 

André Silva 

Bebiana Cunha 

Cristina Rodrigues 

Inês de Sousa Real 

 

 


