
 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 
 

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 2.º 

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

 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 203.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na 

sua redacção atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

«Artigo 8.º 

[…] 

 

Artigo 60.º 

[…] 

 

Artigo 77.º 

[…] 

 

Artigo 101.º 

[…] 

 

Artigo 161.º 
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[…] 

 

Artigo 166.º 

[…] 

 

Artigo 203.º 

Regime excecional das redes de faixas de gestão de combustível 

1 — […]. 

2 — Revogado. 

3 — […]. 

4 — […]. 

5 — […]. 

6 — […]. 

7 — Revogado. 

8 — Revogado. 

9 — […]. 

10 — […] 

11 — […]. 

12 — […]. 

13 — […]: 

14 — […]. 

15 — […]. 

16 — […].» 

 

 

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, 

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

 

«Artigo 77.º-A 

[…] 
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Artigo 203.º-A [NOVO] 

Redes de faixas de gestão de combustível 

 

1. Em resposta às dificuldades e constrangimentos que o surto epidémico de COVID-19 

veio colocar aos pequenos e médios proprietários florestais no âmbito do 

cumprimento da limpeza de terrenos, o Governo promove, até final do mês de julho 

de 2020: 

a) Reforço do orçamento do ICNF, I.P. a aplicar em meios humanos e materiais para 

a realização de trabalhos de desenvolvimento, limpeza e manutenção da rede de 

gestão de combustível e de outras infraestruturas no âmbito dos SDFCI; 

b) Reforço do orçamento da GNR, em 3 000 000,00 € a aplicar em meios humanos e 

materiais nomeadamente para a concretização da reconstituição do corpo de 

guardas florestais com os meios técnicos necessários à sua intervenção. 

2. Para cumprimento do disposto no número anterior prevê-se uma dotação de 

€25.000.000 euros a distribuir pelo ICNF, I.P e pela GNR. 

 

Artigo 325.º-A 

[…]» 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

João Dias 

 

Nota justificativa 
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A evolução da epidemia de COVID-19, a nível nacional e a nível mundial, mostra que, 

para além das medidas necessárias para responder ao tratamento da doença, foi 

necessário intensificar as medidas para tentar a conter, quebrando os mecanismos da 

sua disseminação pela população. 

 

Entre as medidas de contingência tomadas destaca-se a obrigação de confinamento e 

distanciamento físico, bem como, as restrições à circulação de pessoas entre regiões e 

concelhos, medidas essas que só no início de maio começam a ser “aliviadas”. 

 

Esta situação veio trazer dificuldades quanto ao cumprimento de recomendações e 

obrigações relativas à limpeza de terrenos, por parte de muitos pequenos 

proprietários e produtores florestais, que se viram condicionados na realização destes 

trabalhos e também pelos municípios cuja capacidade de actuação operacional ficou 

reduzida. 

 

O condicionamento do exercício das actividades económicas fruto da actual situação 

de epidemia que se vive, veio também restringir a capacidade disponível de execução 

dos trabalhos de limpeza dos terrenos florestais dentro dos prazos legalmente 

estabelecidos, com prejuízo para os seus proprietários e municípios a quem está 

acometida a realização destes trabalhos. 

 

Neste sentido, é necessário adequar as normas impostas na legislação às condições 

actuais, respeitando as necessidades de prevenção e defesa da floresta contra 

incêndios, mas respeitando as actuais condições de vida e disponibilidade dos 

pequenos proprietários e produtores florestais que vêm também reduzidos os seus 

rendimentos em resultado dos efeitos da epidemia de COVID-19, bem como, a 

redução de capacidade instalada das entidades públicas a quem também está 

acometida a realização dos trabalhos de defesa da floresta contra incêndios. 

 

Tendo em conta que a defesa da floresta contra os incêndios não pode ficar suspensa, 

é necessário adoptar o reforço do orçamento das entidades públicas, nomeadamente 
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ICNF e GNR, no sentido de assegurar que os trabalhos necessários serão realizados em 

tempo razoável. 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 
 

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

 
 «Artigo 77.º-A 

[…] 
 

 
Artigo 197.º-A 

Apoio Extraordinário de Emergência para as Associações humanitárias de Bombeiros 
 

1 - É criado um Plano de Apoio de Emergência de financiamento imediato das 
Associações Humanitárias de Bombeiros (AHB) a aplicar a partir do mês de julho de 
2020, para permitir às AHB fazerem face à grave situação financeira que ameaça a sua 
atividade na prestação de socorro às populações, com os montantes e critérios 
constantes dos números seguintes. 
 
2 - O valor mínimo de dotação do Apoio Extraordinário de Emergência corresponde ao 
valor de três prestações mensais do financiamento permanente orçamentado para 
2020, nos termos da Lei n.º 94/2015 de 13 de agosto. 
 
3 - A distribuição do Fundo de Emergência pelas AHB obedece ao seguinte critério: 
 

PA 19.2 
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a) 50% da dotação é atribuída para apoio ao custo dos salários do pessoal 
remunerado, considerando esse custo equivalente a 70% da despesa global da 
AHB. 

b) 25% é atribuído igualitariamente por todas as AHB. 
c) 25% é atribuído proporcionalmente em função dos custos de funcionamento das 

AHB. 
 

Artigo 325.º-A 

[…]» 
 
 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 
 

Os Deputados 
Duarte Alves 
Bruno Dias 

João Oliveira 
António Filipe 

 
 

Nota Justificativa 
 
A presente proposta destina-se a apoiar as Associações Humanitárias de Bombeiros 
pelas despesas efetuadas no âmbito da pandemia Covid 19 e tendo em conta a enorme 
redução de receitas próprias sofrida neste período. A não haver um apoio extraordinário 
da parte do Estado as AHB ficariam impossibilitadas de cumprir as suas missões com 
graves prejuízos para o socorro e protecção das populações, para além, das 
consequências para milhares de bombeiros.   



 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas 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, 270.º-

A e 325.º-A com a seguinte redação: 

 «Artigo 77.º-A 

[…] 

 

 

Artigo 270.º-A 

Isenção de Taxas Moderadoras 

1 – Os utentes que integram agregados familiares que tiveram quebra parcial ou total de 

rendimentos estão isentos do pagamento de taxas moderadoras até à cessação de vigência das 

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

2 – É dispensada a cobrança de taxas moderadoras referente aos cuidados de saúde realizados 

no âmbito dos cuidados de saúde primários, bem como aos cuidados de saúde prescritos por 

estes.  

 

PA 19.3 
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Artigo 325.º-A 

[…]» 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Paula Santos 

 

Nota justificativa  

De forma a remover obstáculos e assegurar a acessibilidade aos cuidados de saúde, sobretudo 

dos utentes que integram agregados familiares que tiveram quebra de salários e rendimentos 

parcial ou total, propomos a isenção das taxas moderadoras. É fundamental garantir que 

ninguém fica privado de aceder aos cuidados de saúde por dificuldades económicas.  

Nos últimos meses, muitos utentes não recorreram ao Serviço Nacional de Saúde. Registou-se o 

adiamento de muitas consultas ao nível dos cuidados de saúde primários, essenciais para o 

acompanhamento e a vigilância, por exemplo dos utentes com doenças crónicas. É de grande 

importância que este acompanhamento seja retomado, com confiança, para garantir o bem-

estar dos utentes e evitar a degradação do seu estado de saúde. Impõe-se, portanto, que se 

concretize desde já a isenção de taxas moderadoras nos cuidados prestados e prescritos pelos 

cuidados de saúde primários.  

Esta medida, tal como outras relacionadas com o reforço do SNS, reclamam o aumento de 25% 

no orçamento atual do Serviço Nacional de Saúde. 



 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas 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 

É aditado à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, 77.º-A,  270.º- A e 

325.º-A  com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

[…] 

 

Artigo 270º- A 

Reforço da Saúde Mental 

O Governo garante a dotação em todas as unidades funcionais de Cuidados de Saúde 

Primários - unidade de saúde familiar, unidade de cuidados personalizados de saúde e 

unidade de cuidados na comunidade - de pelo menos 1 psicólogo, com o 

correspondente e adequado apoio administrativo para a prossecução dos programas de 

saúde mental e acompanhamento dos utentes.” 

 

Artigo 325.º-A 
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[…]» 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Paula Santos 

 

Nota justificativa 

A área da saúde mental já se encontrava bastante depauperada no Serviço Nacional de 

Saúde. O confinamento da população nas suas habitações na sequência do surto da 

covid 19, tiveram e têm consequências, muitas certamente ainda por identificar, no 

plano da saúde mental das crianças, dos idosos e da população em geral. De forma a 

assegurar uma resposta eficaz e de proximidade, propomos que haja pelo menos um 

psicólogo por unidade funcional dos cuidados de saúde primários. 

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

de 25% no orçamento atual do Serviço Nacional de Saúde. 

 



 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas 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, 270.º-

A e 325.º-A com a seguinte redação: 

 «Artigo 77.º-A 

[…] 

 

Artigo 270.º-A 

Exceciona a aplicação da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso no SNS 

Os estabelecimentos de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde são 
excecionados da aplicação da Lei n.º 8/2012 de 21 de fevereiro nas situações de: 

a) Aquisição de medicamentos; 
b) Aquisição de produtos químicos e farmacêuticos; 
c) Aquisição de material de consumo clínico e dispositivos médicos; 
d) Execução de investimento cujos projetos tenham sido aprovados com fundos 

comunitários; 
e) Execução de investimentos cujos projetos tenham cabimentação 

orçamental.  

 

Artigo 325.º-A 

PA 19.5 
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[…]» 

 

 

Nota justificativa  

A lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso constitui um obstáculo à 
concretização dos objectivos do Serviço Nacional de Saúde com consequências na 
aquisição de medicamentos, material de consumo clínico e farmacêutico e na execução 
de investimentos já aprovados.  

Uma Lei que levou o Tribunal de Contas a indeferir procedimentos para a aquisição de 
medicamentos.  

A aplicação da lei dos compromissos e dos pagamentos em atraso não é compatível com 
a necessidade de assegurar os cuidados de saúde de que os utentes necessitam, em 
particular, neste período de combate à covid 19, que exige a aquisição de equipamentos, 
dispositivos, materiais clínicos e medicamentos, por isso, propõe-se que não se aplique 
a “lei dos compromissos” e dos pagamentos em atraso na aquisição de medicamentos, 
de produtos químicos e farmacêuticos, de material clínico e dispositivos médicos e na 
execução de investimentos já cabimentados. 

 



 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª 

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

 «Artigo 77.º-A 
[…] 

 
 

Artigo 270.º-A 

Reforço do número de camas de cuidados paliativos e continuados  

Até setembro de 2020 é alargado em 400 o número de camas de cuidados continuados 
e paliativos na rede pública, abrangendo igualmente respostas específicas no âmbito da 
saúde mental e da pediatria, por forma a libertar camas hospitalares. 

 
Artigo 325.º-A 

[…]» 
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Nota justificativa  

Há uma grande carência de camas de cuidados continuados e paliativos. Esta situação 
leva a que haja atraso e listas de espera para aceder a este tipo de cuidados. 
Recentemente veio a público que existem milhares de camas de agudos nos hospitais 
que estão ocupadas por doentes que aguardam uma vaga nas unidades de cuidados 
continuados e noutras circunstâncias nas estruturas residenciais de apoio aos idosos. 

De forma a assegurar a prestação de cuidados de saúde que os doentes necessitam 
atempadamente e a libertar as camas dos hospitais no SNS,  propõe-se o reforço em 400 
camas de cuidados paliativos e continuados na rede pública. 

Esta medida, tal como outras relacionadas com o reforço do SNS, reclamam o aumento 
de 25% no orçamento actual do Serviço Nacional de Saúde. 
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Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª 

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, 270.º-

A e 325.º-A com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

[…] 

 

Artigo 270.º-A 

Reforço de meios humanos na Saúde Pública 

 

1 – De acordo com o previsto no artigo 261.º da presente lei e tendo como objectivo o 

reforço das respostas em saúde pública, são despoletados os procedimentos 

conducentes à contratação dos técnicos e profissionais nesta área.  
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2 – O Governo convida os médicos que ainda não integraram os respetivos programas 

de formação especializada a adquirem especialização em Saúde Pública que permita 

assegurar a continuidade e eficácia da resposta às emergências de saúde pública, 

criando as condições para o alargamento de vagas nesta especialidade, respeitando os 

critérios de idoneidade.  

 

 

Artigo 325.º-A 

[…]» 

 

 

 

Nota justificativa 

 

O País enfrenta a epidemia da covid 19 com uma estrutura de saúde pública 
extremamente debilitada. Não obstante o enorme esforço dos médicos de saúde 
pública e de demais profissionais nesta área, é fundamental reforçar a estrutura de 
saúde pública, com mais profissionais de saúde e maior proximidade. 
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Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Propostas 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, 279.º-

B e 325.º-A, com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

[…] 

 

Artigo 279º- B 

Reforço das transferências do Orçamento do Estado para o Serviço Nacional de 
Saúde 

Com o objetivo de dotar as unidades de saúde que integram o Serviço Nacional de Saúde 

dos montantes necessários à prestação de cuidados, à realização de investimento e 

autonomia das unidades de saúde, em particular ao combate à pandemia e ao 

tratamento dos doentes com COVID-19, ao tratamento dos doentes com outras 

patologias, acompanhamento e vigilância dos utentes e à recuperação dos cuidados de 
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saúde adiados,  procede-se ao reforço da transferência das verbas do Orçamento do 

Estado  para o SNS em 25%. 

Artigo 325.º-A 

[…]» 

 

 

Nota justificativa  

O reforço financeiro do Serviço Nacional de Saúde é fundamental para aumentar a sua 

capacidade com mais profissionais de saúde, mais camas, mais equipamentos e meios 

complementares de diagnóstico e terapêutica e não para transferir a prestação de 

cuidados de saúde para os grupos privados da saúde. Para assegurar o reforço 

necessário, para manter o que estava previsto, para suportar os encargos imprevistos 

com a covid 19 e para assegurar que o SNS tem capacidade para responder aos utentes, 

incluindo a recuperação dos cuidados de saúde que não se realizaram nos últimos três 

meses devido ao surto da covid 19 propõe-se um aumento de 25% no orçamento do 

Serviço Nacional de Saúde. 

Esta proposta assegura que o SNS detêm os meios financeiros para proceder à 

contratação dos profissionais de saúde, à conversão dos contratos de trabalho dos 

profissionais de saúde contratados a termo para contrato por tempo indeterminado, ao 

reforço do número de camas de agudos, de cuidados intensivos e de cuidados 

continuados e paliativos, ao reforço de meios humanos na saúde pública e na saúde 

mental, à criação da reserva estratégica de medicamentos e dispositivos e ao 

alargamento da isenção de taxas moderadoras. 
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Proposta de aditamento 
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Artigo 3.º 

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

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

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

 

«Artigo 77.º-A 

[…] 

 

 

Artigo 306.º-A (NOVO) 

Programa de Apoio ao Sector da Pesca Local e Costeira  

 

1. Em resposta às dificuldades e constrangimentos que o surto epidémico de COVID-

19 veio colocar no sector da pesca, o Ministério do Mar implementa um Programa 

de Apoio ao Sector da Pesca Local e Costeira, considerando medidas nas seguintes 

áreas: 

a) Reforço do Fundo de Compensação Salarial dos Profissionais da Pesca em 

3 000 000 € para reposição de capacidade instalada para fazer face à paragem 

de actividade relacionada com períodos de defeso de espécies piscícolas ou 

por impossibilidade de navegação relacionada com condições meteorológicas 

ou degradado estado de barras e portos; 
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b) Investimento em equipamentos coletivos de conservação e armazenamento 

de pescado que, em articulação com as estruturas associativas existentes, 

permitam assegurar o armazenamento dos produtos da pesca e a sua 

colocação no mercado assim que se venha a revelar possível, promovendo o 

escoamento de produtos a preço garantido à produção; 

c) Em articulação com a DOCAPESCA, desenvolve e implementa um mecanismo 

simplificado para aquisição e distribuição de produtos da pesca, em especial 

de espécies de baixo valor em lota, promovendo o escoamento destes bens a 

um preço justo à produção e o seu consumo em refeições fornecidas em 

cantinas e refeitórios instalados em serviços do Estado. 

2. Para cumprimento do disposto nas alíneas b) e c) do número anterior, prevê-se o 

reforço da dotação do orçamento do Ministério do Mar em €10.000.000 euros. 

 

Artigo 325.º-A 

[…] » 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

João Dias 

 

Nota justificativa:  

A evolução da progressão da COVID-19, a nível nacional e a nível mundial, mostram 

que as medidas de apoio que têm vindo a ser implementadas, quer no âmbito da 

saúde e proteção sanitária, quer no âmbito da ajuda às atividades económicas, 

precisam de ser acompanhadas por outras medidas específicas que garantam o 

escoamento dos produtos da pesca, e a manutenção dos postos de trabalho e os 

rendimentos dos profissionais da pesca.  
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Com a paragem do sector da restauração, da hotelaria e do turismo, bem como, com o 

cancelamento ou adiamento de eventos festivos, quebraram-se parte significativa dos 

circuitos preferenciais de comercialização dos produtos da pesca local e costeira, 

diminuindo drasticamente os rendimentos dos pescadores. 

 

Assim, aos muitos problemas correntes que este sector enfrenta, vêm agora adicionar-

se outros, com destaque particular para a paragem “forçada” da atividade piscatória, 

fruto quer da dificuldade de comercialização do pescado a preços mínimos razoáveis, 

quer da redução do número de trabalhadores no ativo por motivo de doença ou por 

receio de contágios pela necessidade de partilha por diversos trabalhadores de 

espaços exíguos e confinados, designadamente no que concerne à habitabilidade da 

tipologia de embarcações afetas à pesca local e costeira. 

 

A incapacidade de escoamento do pescado a preço justo, em particular das espécies 

que têm vindo a ser constantemente desvalorizadas na 1.ª venda, provocará, no 

imediato o desperdício alimentar, a incapacidade de prosseguir a atividade piscatória e 

o abandono da mesma por muitos dos seus profissionais que vêem diminuídos de 

forma significativa os seus rendimentos, com reflexos futuros na capacidade de 

abastecimento público de pescado ao 3º maior consumidor do mundo deste tipo de 

produtos – Portugal. 

 

Defender e incentivar a produção nacional nos mais diversos domínios, criar 

mecanismos que assegurem o escoamento e a distribuição equilibrada dos bens pela 

população, regular o mercado assegurando preços justos à produção, são desafios que 

a crise de saúde pública, decorrente do surto epidémico por COVID – 19, vem colocar 

na primeira linha e aos quais é preciso dar resposta adequada. 

 

Por último, o PCP sempre entendeu que o Fundo de Compensação Salarial dos 

Profissionais da Pesca não deveria ser utilizado para outros fins que não os que estão 

definidos na Lei. O FCSPP deverá por isso ser reequilibrado face à utilização indevida 

que dele foi feito de modo a garantir que cumpre o papel para que foi criado. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

Artigo 3.º 

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

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

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

 

«Artigo 77.º-A 

[…] 

 

 

Artigo 309.º-A NOVO 

Programa de Apoio à Produção e Escoamento de Produtos Agrícolas e Agropecuários 

da Pequena e Média Agricultura e Agricultura Familiar 

 

1. Em resposta às dificuldades e constrangimentos que a epidemia de COVID-19 veio 

colocar no sector agrícola, o Ministério da Agricultura implementa um Programa de 

Apoio à Produção e Escoamento de Produtos Agrícolas e Agropecuários da Pequena e 

Média Agricultura e Agricultura Familiar, abrangendo todos os beneficiários de ajudas 

no âmbito da PAC relativas ao Regime da Pequena Agricultura, aos Apoios Associados 

Voluntários referentes aos Prémios Animais, aos apoios Previstos para a Manutenção 
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da Atividade Agrícola em Zonas Desfavorecidas e da Manutenção de Raças Autóctones 

e ainda os abrangidos pelo Estatuto da Agricultura Familiar, considerando medidas nas 

seguintes áreas: 

a) Investimento em equipamentos coletivos de recolha, conservação e 

armazenamento de alimentos que, em articulação com as estruturas 

cooperativas e associativas existentes, permitam assegurar o armazenamento 

dos produtos e a sua colocação no mercado assim que se venha a revelar 

possível, promovendo o escoamento de produtos a preço garantido à produção; 

b) Apoios à transformação de produtos agrícolas e pecuários que favoreçam o 

escoamento dos produtos a preço garantido à produção e a sua colocação no 

mercado de acordo com as necessidades. 

2. O Governo fica autorizado a fazer as alterações orçamentais necessárias às ações de 

intervenção no mercado por parte do Estado garantindo, em situações excecionais de 

dificuldade de escoamento dos produtos agrícolas e pecuários, a sua retirada a preço 

justo à produção e a sua posterior colocação no mercado de acordo com as 

necessidades. 

3. O Ministério da Agricultura, desenvolve e implementa um mecanismo simplificado 

para aquisição e distribuição de bens alimentares provenientes da pequena e média 

agricultura e pecuária nacional e da agricultura familiar, promovendo o escoamento 

destes bens a um preço justo à produção e o seu consumo em refeições fornecidas em 

cantinas e refeitórios instalados em serviços do Estado. 

4. O Governo fica autorizado a fazer as alterações orçamentais necessárias a garantir 

apoio às estruturas agrícolas e às Cooperativas Agrícolas para adaptação, 

reestruturação e reforço da sua capacidade de apoio aos agricultores, tendo em conta 

as novas condições e restrições impostas pela epidemia de COVID-19. 

 

Artigo 309.º-B (NOVO) 

Eletricidade verde 

 

1. É reforçado o Orçamento do IFAP para assegurar a operacionalização do apoio aos 

custos com a eletricidade nas atividades de produção, armazenagem, conservação e 
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comercialização de produtos agrícolas e pecuários, a atribuir a agricultores, produtores 

pecuários, cooperativas agrícolas e organizações de produtores. 

2. O valor do apoio a conceder corresponde a: 

a) 20 % do valor da fatura para as explorações agrícolas até 50 hectares, ou 

explorações agro-pecuárias com até 80 cabeças normais; 

b) 10% do valor da fatura para as explorações agrícolas com área superior a 50 

hectares, explorações agro-pecuárias com mais de 80 cabeças normais e 

cooperativas e organizações de produtores. 

 

 

Artigo 325.º-A 

[…] 

 

Artigo 325.º-B (NOVO) 

Antecipação de apoios no âmbito da PAC 

 

1. O Governo fica autorizado para utilizar a verba do Orçamento do Estado para proceder 

ao adiantamento das ajudas/apoios incluídos no Pedido Único de Ajudas 2020, 

assegurando o pagamento adiantado destes apoios até 15 de agosto de 2020. 

2. Em caso de impossibilidade de tratamento das candidaturas no ano de 2020, os 

adiantamentos serão feitos na base do histórico de 2019, sendo feitos os acertos 

posteriormente. 

3. Esta antecipação não dispensa os controlos previstos na Lei, que serão feitos assim que 

os serviços considerem possível, dando lugar às penalizações e acertos de acordo com 

as regras em vigor. » 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 
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João Oliveira 

João Dias 

 

 

Nota justificativa:  

 

A progressão da COVID-19, a nível nacional e a nível mundial, tem provocado fortes 

impactos negativos sobre os pequenos e médios agricultores e agricultores familiares, 

com milhares de pequenas e médias explorações a ficarem privadas de acesso a canais 

de escoamento para os seus produtos, fruto do encerramento dos mercados locais e 

da paragem da venda directa e a menor capacidade de absorção do sector da 

restauração, principal fonte de comercialização dos seus produtos. Com os canais 

preferenciais de comercialização fechados, os agricultores não obtêm rendimento, 

vindo antes a acumular prejuízos incomportáveis.  

 

As medidas até agora anunciadas pelo Governo para ultrapassar a crise causada na 

Agricultura são insuficientes e não estão a chegar aos agricultores mais afectados, 

nomeadamente aos agricultores familiares. 

 

Mais do que medidas de simplificação ou de derrogações administrativas, importa 

desde já, criar medidas extraordinárias de apoio financeiro que compensem os 

agricultores pela perda de rendimento, bem como outras que garantam o escoamento 

dos produtos agrícolas dos pequenos e médios agricultores e a manutenção dos postos 

de trabalho. 

 

A incapacidade de escoamento da produção alimentar que tem vindo a verificar 

provocará, no imediato, o desperdício de alimentos que neste momento estão em 

condições de ser consumidos, custos acrescidos na alimentação de animais e no 

armazenamento, e a incapacidade de prosseguir a produção, seja por dificuldades de 

tesouraria, seja por dificuldades de armazenamento, seja ainda por falta de confiança 

dos produtores, com reflexos na capacidade de abastecimento futuro. 
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Quanto à necessária redução dos custos de produção uma das formas de a concretizar 

é através da comparticipação dos montantes pagos pela energia elétrica consumida, 

quer na componente de energia utilizada nas explorações agrícolas, quer aquela que é 

consumida pelas cooperativas e organizações de produtores nas operações de 

armazenagem, conservação, transporte e comercialização dos produtos agrícolas e 

pecuários, apoiando maioritariamente as explorações que se encontram em situação 

mais vulnerável e privilegiando as de menor dimensão. 

 

Os pequenos e médios agricultores e produtores agro-pecuários representam uma 

valia inestimável para a defesa do interior e do mundo rural, sendo elemento precioso 

do desenvolvimento e povoamento dos territórios em que se inserem, contribuindo 

igualmente para a produção nacional alimentar, sector esse da maior importância. 

 

Defender e incentivar a produção nacional nos mais diversos domínios, criar 

mecanismos que assegurem o escoamento e a distribuição equilibrada dos bens pela 

população, regular o mercado assegurando preços justos à produção, e desenvolver 

medidas de apoio que permitam reduzir o custo dos factores de produção, são 

desafios que a pandemia COVID-19 vem colocar na primeira linha e aos quais é preciso 

dar resposta adequada. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

 

Artigo 3.º 

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

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

325.º-B com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) 

 

(NOVO) 

 

Artigo 325.º-B 

Financiamento das medidas excecionais e temporárias 
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1 - Todas as medidas excecionais e temporárias, independentemente da sua natureza e alcance, 

definidas pelo Governo em virtude do surto epidémico de SARS-CoV-2, são obrigatoriamente 

financiadas pelo Orçamento do Estado. 

2 – O Governo transfere para a Segurança Social a totalidade dos montantes por esta suportados 

em virtude das medidas referidas no número anterior, incluindo a totalidade dos montantes das 

isenções de contribuições concedidas. 

 
 

Assembleia da República, 24 de  junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Diana Ferreira 

 

Nota Justificativa: 

 

Na Proposta de lei, que ora se visa alterar, está previsto um acréscimo da despesa da SS em mais 

de 2.500 milhões de euros, relativamente ao orçamento inicial. A este valor acresce um montante 

de cerca de 2.300 milhões de euros de perda de receita, pela diminuição dos montantes 

arrecadados com contribuições, sendo que destes, mais de 826 milhões de euros se devem a 

receitas contributivas cessantes, em virtude de isenções atribuídas a empresas. 

Do resultado final e apesar da previsão de transferência de mais de 2.700 milhões prevê-se uma 

redução dos resultados da SS em mais de 2.100 milhões de euros o que compromete os objetivos 

inicialmente previstos para a SS e para a sua sustentabilidade futura. 

É por isso importante e essencial que todos os montantes despendidos com medidas excecionais 

e temporárias, passadas e futuras, sejam suportadas na sua totalidade pelo Orçamento do Estado 

e que o Governo proceda à transferência de todos os montantes suportados pela SS.
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Proposta de Lei nº 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

Artigo 3.º 

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

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

«Artigo 77.º-A 
(...) 

 
Artigo 325.º-A 

(...) 
 

Artigo 325.º-B 

Subsídio de insalubridade, penosidade e risco 

1 - É atribuído um subsídio a todos os trabalhadores da Administração Pública e do setor 
privado, que exerçam as suas funções em condições de insalubridade, penosidade e 
risco. 

2 – O montante do subsídio é calculado de acordo com o nível de risco, penosidade ou 
insalubridade: 

a) Alto risco, penosidade ou insalubridade – 25% da retribuição de base e 
diuturnidades; 
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b) Médio risco, penosidade ou insalubridade – 20% da retribuição de base e 
diuturnidades; 

c) Baixo risco, penosidade ou insalubridade – 15% da retribuição de base e 
diuturnidades 

3 – O Governo regulamenta o subsídio previsto no número anterior no prazo máximo 
de 15 dias, prazo depois do qual apresenta a respetiva proposta de lei junto da 
Assembleia da República.» 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 
Os Deputados, 
 
Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

Diana Ferreira 

 

Nota justificativa: 

O subsídio por trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade encontra-se há mais 
de duas décadas previsto na diversa legislação laboral dos trabalhadores da Administração 
Pública. No entanto, passados mais de 22 anos desde a sua consagração, os trabalhadores da 
Administração Pública aguardam ainda pela sua efetiva regulamentação e posterior aplicação.  

O contexto que se vive atualmente, em virtude do surto epidémico, demonstrou mais uma vez 
a justiça da atribuição deste subsídio aos trabalhadores da Administração Pública, tal como há 
décadas vêm reivindicando, mas também a sua generalização e aplicação também aos 
trabalhadores do setor privado que exerçam as suas funções em condições penosas, com um 
risco acrescido, e com acrescidos prejuízos para a sua saúde.  

É nesse sentido que o PCP apresenta a presente proposta de aditamento ao Orçamento 
Suplementar.  
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 
 
 

Proposta de Aditamento 
 
 

Capítulo II 
Alterações legislativas 

 
(NOVO) 

 
SECÇÃO IV 

Código dos Impostos Especiais de Consumo 
 

Artigo 7.º-A 
 

 Aditamento ao Código dos Impostos Especiais de Consumo aprovado em Anexo ao 
Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho 

 
É aditado ao n.º 1 do artigo 89º do Código dos Impostos Especiais de Consumo, aprovado 
em anexo ao Decreto-Lei n.º 73/2010, de 21 de junho, na sua redação atual, uma nova 
alínea m) com a seguinte redação: 
 

«m) sejam utilizados por veículos adquiridos pelas corporações de bombeiros no 
âmbito do transporte de doentes ou feridos e no cumprimento das missões de 
proteção civil, nomeadamente socorro, assistência, apoio e combate a 
incêndios.» 
 
 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 
 

Os Deputados 
Duarte Alves 
Bruno Dias 

João Oliveira 
António Filipe 
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Nota justificativa  
As corporações de Bombeiros, sendo entidades sem fins lucrativos, desempenham um 
importante papel na proteção civil, assistência aos doentes e sinistrados e no combate 
aos incêndios. Para o Grupo Parlamentar do PCP não faz sentido que o Estado transfira 
verbas para as corporações de Bombeiros e depois cobre, por via de impostos indiretos, 
montantes avultados que objetivamente cortam o financiamento dos Bombeiros. 
Um dos impostos que mais impacto tem sobre as corporações de Bombeiros é o imposto 
sobre produtos petrolíferos. Na verdade, os Bombeiros pagam pelos combustíveis que 
usam, no âmbito da proteção civil, o mesmo preço que paga qualquer particular. 
Importa salientar que a exclusão dos bombeiros da lista de entidades que estão isentas, 
que abrange diversas áreas, constitui uma incompreensível discriminação. A proposta 
que o PCP apresenta visa isentar as corporações de Bombeiros do pagamento de ISP, no 
âmbito das missões de proteção civil que desempenham e, assim, reduzir o valor que os 
Bombeiros pagam em combustíveis ganhando margem para a sua intervenção. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Alteração 

 

Capítulo II 
Alterações legislativas 

[NOVO] 

SECÇÃO IV 

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

 

Artigo 7.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, passa a ter a 

seguinte redação: 

 

«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 – […]. 
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6 – O apoio previsto no presente artigo é concedido, com as necessárias adaptações, 

aos gerentes das micro, pequenas e médias 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 – […].» 

 

2 – A alteração legislativa prevista no número anterior produz efeitos à data da produção 

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

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

João Oliveira 

 

Nota justificativa: O PCP discorda do veto do Presidente da República à Lei aprovada 
pela Assembleia da República que alarga o apoio aos micro, pequenos e médios 
empresários e não desiste de que essas medidas sejam aprovadas. 

Os fundamentos apresentados pelo Presidente da República para aquele veto são 
inaceitáveis, sobretudo considerando que já houve no passado situações em que a 
Assembleia da República se viu na necessidade de aprovar leis prevendo indemnizações 
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e apoios com impactos orçamentais, leis que foram promulgadas pelo actual Presidente 
da República sem que então tenha suscitado as objecções que agora suscita.  

Igualmente inaceitável – e até mais grave – é a concepção assumida no veto do 
Presidente da República de que o caminho para que tais medidas sejam concretizadas é 
o da sua aprovação no Orçamento Suplementar desde que mereçam “aceitação pelo 
Governo”. Esta posição do Presidente da República articula-se com a posição assumida 
pelo Governo e o PS que recentemente procuraram fazer vingar o mesmo entendimento 
de forma a condicionar a discussão orçamental em curso, diminuindo o papel da 
Assembleia da República e ignorando a situação excepcional que o País enfrenta e 
enfrentará. 

O PCP recusa em absoluto a ideia de que as competências próprias da Assembleia da 
República em matéria orçamental previstas na Constituição possam ser condicionadas 
ou até anuladas a partir da concepção de que o Orçamento suplementar só pode conter 
medidas e propostas que o Governo aceite. Tal entendimento subverteria o quadro 
constitucional de competências da Assembleia da República, transformando-as em 
competências do Governo, e transformaria a Assembleia da República numa espécie de 
notária da proposta de orçamento e propostas de alteração apresentada ou aceites pelo 
Governo. 

Recusando frontalmente tal entendimento, e sem desperdiçar também a oportunidade 
de responder a uma justa aspiração dos MPME, o PCP apresenta a presente proposta 
para que a mesma seja votada, aprovada e incluída no texto da Lei de Orçamento 
Suplementar, sem sujeição a qualquer tipo de mecanismo de visto prévio pelo Governo 
e não prescindindo de recorrer a outros instrumentos para que as medidas de 
alargamento de apoio aos MPME sejam concretizadas, designadamente por via de uma 
votação que confirme o Decreto da Assembleia da República objecto de veto pelo 
Presidente da República. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO III 

Disposições Fiscais 

 

[NOVO] 

Artigo 9.º - A 

Taxa especial sobre transações financeiras para paraísos fiscais 

As transferências e envio de fundos para países, territórios e regiões com regime fiscal 
claramente mais favorável, de acordo com os critérios definidos no n.º 2 do Art.º 63.º-
D da Lei Geral Tributária, designadamente os países, territórios e regiões listados na 
Portaria n.º 150/2004, de 13 de fevereiro de 2004, na sua redação atual, são sujeitos, 
em 2020, a uma taxa especial de 35%, em sede de imposto de selo (IS). 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 
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Nota justificativa 

A situação que o país enfrenta, ocasionada pelo surto epidémico de COVID-19, originou 
uma inesperada e muito significativa desaceleração da economia, com reflexos muito 
negativos em quase todos os setores de atividade económica. 

Perante esta situação, o Governo lançou um conjunto de medidas dirigidas ao apoio à 
economia que, para lá de insuficientes, têm privilegiado sobretudo as grandes empresas 
face às micro, pequenas e médias empresas (MPME), que são a base do tecido 
empresarial português.  

Num momento em que os trabalhadores estão sujeitos ao corte dos seus salários e 
tantas MPME passam por dificuldades, é inadmissível que grandes grupos económicos 
possam continuar a transferir recursos para paraísos fiscais, para que aí sejam 
tributados, fugindo às suas obrigações para com o país.  

O PCP defende o fim dos paraísos fiscais e medidas que garantam a tributação em 
Portugal dos lucros realizados no país. Além das perdas de receita fiscal, os paraísos 
fiscais promovem o branqueamento de capitais, o financiamento de atividades ilegais, 
do terrorismo e da criminalidade.  

Num momento como o atual, em que são pedidos esforços a trabalhadores e MPME, 
apresenta-se a proposta para a criação de uma taxa especial que garanta uma tributação 
de 35% sobre estas transferências, para garantir recursos para o financiamento do 
Estado e de resposta à situação sanitária, económica e social. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de aditamento 

 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 4.º) 

«ANEXO I 

Diversas alterações e transferências 

«[…] 

 

30-A [Novo] - O Governo fica autorizado a transferir para a Direção Geral da Agricultura e 

Desenvolvimento Rural um montante até € 50 000 000, para a concretização das medidas de 

Apoio à Produção e Escoamento de Produtos Agrícolas e Agropecuários da Pequena e Média 

Agricultura e Agricultura Familiar e para a concretização do apoio aos custos com a 

eletricidade nas atividades de produção, armazenagem, conservação e comercialização de 

produtos agrícolas e pecuários. 

 

 […]» 

 

 

Assembleia da República,  24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

João Dias 
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Nota justificativa:  

 

A epidemia da COVID-19 tem provocado fortes impactos negativos sobre os pequenos 

e médios agricultores e agricultores familiares, com milhares de pequenas e médias 

explorações a ficarem privadas de acesso a canais de escoamento para os seus 

produtos, fruto do encerramento dos mercados locais e da paragem da venda directa e 

do sector da restauração, principal fonte de comercialização dos seus produtos. Com 

os canais preferenciais de comercialização fechados, os agricultores não obtêm 

rendimento acumulando prejuízos incomportáveis.  

 

As medidas até agora anunciadas pelo Governo para ultrapassar a situação na 

Agricultura são insuficientes e não estão a chegar aos pequenos agricultores. 

 

Mais do que medidas de simplificação ou derrogações administrativas, importa desde 

já, criar medidas extraordinárias de apoio financeiro que compensem os agricultores 

pela perda de rendimento, bem como, outras que garantam o escoamento dos 

produtos agrícolas e a manutenção dos postos de trabalho. 

 

A incapacidade de escoamento da produção alimentar que se tem vindo a verificar 

provocará, no imediato, o desperdício de alimentos que neste momento estão em 

condições de ser consumidos, custos acrescidos na alimentação de animais e no 

armazenamento, e a incapacidade de prosseguir a produção, seja por dificuldades de 

tesouraria, seja por dificuldades de armazenamento, seja ainda por falta de confiança 

dos produtores, com reflexos na capacidade de abastecimento futuro. 

 

Quanto à necessária redução dos custos de produção uma das formas de a concretizar 

é através da comparticipação dos montantes pagos pela energia elétrica consumida, 

quer na componente de energia utilizada nas explorações agrícolas, quer aquela que é 

consumida pelas cooperativas e organizações de produtores nas operações de 

armazenagem, conservação, transporte e comercialização dos produtos agrícolas e 
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pecuários, apoiando maioritariamente as explorações que se encontram em situação 

mais vulnerável e privilegiando as de menor dimensão. 

 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

ANEXO I 

(a que se refere o artigo 4.º) 

 

«[…] 

 

104- Transferência, a título extraordinário, do Fundo Ambiental para as Áreas Metropolitanas 

e Comunidades Intermunicipais, até ao limite de 104 milhões de euros, destinadas ao apoio à 

reposição da oferta de transportes públicos.» 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

 

 

 

Nota justificativa  

 

O PCP propõe a alteração do montante a transferir extraordinariamente para as 

Comunidades InterMunicipais dos montantes necessários à compensação pela redução 

de receitas de bilhética e passes (correspondendo ao valor para a reposição integral) 

ainda mais, na atual situação de necessidade de reforço da oferta de transportes 

públicos em condições de segurança para os utentes. 
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