Avaliação Prévia de Impacto de Género
1 – Identificação da iniciativa
PROJETO DE LEI N.º ..../XIV/2.ª - Integração da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores
na Segurança Social
2 – Descrição da situação de partida sobre a qual a iniciativa vai incidir
A presente Lei extingue da Caixa de Previdência dos Advogados e Solicitadores (CPAS) e integra os
seus beneficiários no regime de segurança social dos trabalhadores independentes. Constitui

objeto da presente Lei o processo de extinção da CPAS, a integração dos seus beneficiários no
Instituto da Seguraça Social I.P., a correspondente transferência do património, recursos financeiros e bens móveis, bem como a transição dos trabalhadores da CPAS para a modalidade de contrato de trabalho em funções públicas. A presente lei procede ainda a alterações legislativas em
alguns diplomas, tendo em conta a mudança legislativa preconizada.
3 – A iniciativa consiste num ato normativo de caráter meramente repetitivo e não inovador?
Sim

Não

Nota: Em caso de resposta afirmativa o preenchimento da ficha encontra-se concluído.

4 – Previsão de resultados a alcançar e valoração do impacto de género
Avaliação

Categorias / Indicadores

Sim

1 Direitos:
1.1 O projeto ou a proposta de lei afetará os direitos das mulheres ou
dos homens de forma direta ou indireta?
Notas:
2 Acesso:
2.1 O número de homens e mulheres que beneficiam da aplicação da lei
é igual?
Notas:
2.2

A lei permite que os homens e mulheres participem de igual modo?

Notas:
3 Recursos:
3.1 Homens e mulheres têm o mesmo acesso aos recursos (tempo, financeiros, informação) necessários para poderem beneficiar da aplicação
da lei?
Notas:
3.2 A lei promove uma distribuição igual de recursos entre homens e mulheres?
Notas:
4 Normas e Valores:
4.1 Caso a lei entre em vigor, os estereótipos de género, bem como as
normas e valores sociais e culturais, irão afetar homens e mulheres de
forma diferente?
Notas:
4.2 Os estereótipos e certos valores serão uma barreira para mulheres ou
homens quando tentarem maximizar os benefícios que lhes são concedidos pela lei?
Notas:
Totais:

Não

Valoração
N/A

Positivo Neutro

Negativo

5- Conclusão/propostas de melhoria
A não exclusão dos/as advogados/as, solicitadores/as e agentes de execução do âmbito universal
do Estado Social motiva o presente Projeto de Lei, sendo certo que só a plena integração da CPAS
na Segurança Social permite atingir o objetivo constitucional expresso no n.º 2 do artigo 63.º da
Constituição, sem pôr em risco os direitos de nenhum/a profissional.

