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NOTA TÉCNICA  

 

I. Análise da iniciativa 

 
• A iniciativa  

 
O Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda (GP do BE), proponente da presente 

iniciativa, considera que o combate à pobreza reclama «uma atenção e uma consciência 

em todo o espectro da intervenção política», sendo essencial «aprofundar uma cultura 

de avaliação, distinguindo esta do simples controlo administrativo-financeiro, tornando-

a um processo obrigatório e sistemático, prévio à decisão política, mas também feito 

durante a execução das medidas, implicando a escuta e a dinamização da participação 

das pessoas em situação de pobreza», e exemplificando a este respeito com a 

Estratégia Nacional para a Integração das Pessoas Sem-Abrigo. 

 

A este propósito, cita-se na exposição de motivos o Manifesto “Compromisso para uma 

Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza”, apresentado em 2015 pela EAPN 

Portugal/Rede Europeia Anti-Pobreza, e reforçado numa sessão realizada no 

Parlamento em 2018, destacando-se a importância concedida neste documento e nas 

respetivas apresentações ao mecanismo internacionalmente designado de poverty 

proofing.  

 

A avaliação do impacto sobre a pobreza é assim «uma das dimensões do conhecimento 

e monitorização do fenómeno da pobreza e das medidas adotadas», «garantindo que 

todas as políticas e atos legislativos nacionais são avaliados ex-ante», e 

«responsabilizando desta forma todos os intervenientes políticos». 

 

Com efeito, os proponentes chamam a atenção para a natureza estrutural e persistente 

da pobreza em Portugal, país em que «metade das pessoas e dos agregados 

resistentes experienciaram, em algum momento, uma situação de pobreza ao longo da 

vida». Deste modo, e depois de aludirem aos dados e às taxas de pobreza nos anos 

mais recentes, constatam que «Portugal ainda não conseguiu eliminar o peso ofensivo 

de uma realidade que configura uma violação dos direitos humanos»., sendo assim «um 

dos países da Europa com maior pobreza e com maiores níveis de desigualdade», em 

https://www.cidadaniaemportugal.pt/wp-content/uploads/recursos/eapn/Rediteia%2048%20-%20erradicar%20a%20pobreza_%20compromisso%20para%20uma%20estrat%c3%a9gia%20nacional.pdf
https://www.cidadaniaemportugal.pt/wp-content/uploads/recursos/eapn/Rediteia%2048%20-%20erradicar%20a%20pobreza_%20compromisso%20para%20uma%20estrat%c3%a9gia%20nacional.pdf
https://www.eapn.pt/documento/445/compromisso-para-uma-estrategia-nacional-de-erradicacao-da-pobreza
https://www.eapn.pt/documento/445/compromisso-para-uma-estrategia-nacional-de-erradicacao-da-pobreza
https://www.parlamento.pt/Paginas/2018/outubro/Conferencia-Luta-contra-Pobreza.aspx
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que «permanecem em situação de pobreza mais de 1,7 milhões de cidadãos», muitos 

deles crianças e jovens. 

 

De seguida, giza-se na exposição de motivos a evolução histórica nacional dos estudos 

sistemáticos sobre a pobreza e sobre os instrumentos que a visavam combater, desde 

o início dos anos 80 do século XX, passando, entre outros momentos, pelo primeiro 

Programa Nacional de Luta Contra a Pobreza; pela introdução em 1996 do Rendimento 

Mínimo Garantido; pela implementação do programa da Rede Social, gerido pelo 

Instituto do Desenvolvimento Social; pela definição dos Planos Nacionais para a 

Inclusão; e pela atribuição a partir de 2006 do Complemento Solidário para Idosos. 

Recorda-se ainda que em 2008, a Assembleia da República declarou por unanimidade 

a pobreza como uma «violação dos direitos humanos», na sequência de uma petição 

subscrita por 21.268 pessoas, promovida pela Comissão Nacional Justiça e Paz.1  

 

Por outro lado, aludem igualmente os proponentes às causas e às dimensões da 

pobreza, mencionando o «tipo de decisões de política económica em sentido lato e de 

repartição primária de rendimento», a vulnerabilidade dos desempregados e idosos a 

este fenómeno, o impacto das políticas educativas e a relação entre pobreza, saúde e 

doença, o preço da habitação disponível no mercado e a discriminação racista de 

determinados cidadãos.    

 

Os autores do projeto de lei assumem ainda que este se orienta em termos concretos 

pelas nomas o mecanismo já adotado pelo Parlamento através da Lei n.º 4/2018, de 9 

de fevereiro, a propósito da avaliação do impacto de género dos atos normativos. 

 

Esta iniciativa é composta por 17 (dezassete) artigos, distribuídos por quatro capítulos 

(«Disposições gerais», «Avaliação prévia de impacto», «Avaliação sucessiva de 

impacto» e «Disposições transitórias e finais»), ressaltando as obrigações decorrentes 

                                                           
1 Trata-se da Petição n.º 407/X/3.ª - «Solicita que a Assembleia da República reconheça a pobreza como 
uma violação dos direitos humanos, estabeleça um limiar oficial e crie um mecanismo parlamentar de 
observação, acompanhamento e avaliação das políticas públicas para a sua erradicação», que deu origem 
ao Projeto de Resolução n.º 356/X/3.ª (PS) - «Recomenda a definição de um limiar de pobreza e a avaliação 
das políticas públicas destinadas à sua erradicação», debatido em conjunto com a petição a 3 de julho de 
2008, e aprovado por unanimidade no dia seguinte, 4 de julho, dando origem à Resolução da Assembleia 
da República n.º 31/2008. 

https://dre.pt/application/conteudo/114661388
https://dre.pt/application/conteudo/114661388
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=11738
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=33995
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4441344c314a42556c387a4d5638794d4441344c6e426b5a673d3d&fich=RAR_31_2008.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4441344c314a42556c387a4d5638794d4441344c6e426b5a673d3d&fich=RAR_31_2008.pdf&Inline=true
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do articulado para a Assembleia da República, não só de avaliar a aplicação da lei que 

se pretende aprovar (artigo 15.º), mas também de promover, no primeiro semestre de 

cada ano civil, uma sessão pública de avaliação do impacto sobre a pobreza do 

Orçamento do Estado do ano anterior (n.º 5 do artigo 11.º). Por fim, registe-se que 

apesar de o artigo 10.º autonomizar das menções obrigatórias do relatório síntese já 

constantes do artigo 6.º as eventuais propostas de melhoria ou recomendações, a 

verdade é que as mesmas já se encontram incluídas nesse normativo, em especial na 

alínea d) e, bem assim, no artigo 9.º. 

 
• Enquadramento jurídico nacional 

 

O artigo 13.º da Constituição da República Portuguesa (CRP) dispõe que «todos os 

cidadãos têm a mesma dignidade social e são iguais perante a lei». Segundo Gomes 

Canotilho e Vital Moreira «a dimensão social [do princípio da igualdade] acentua a (sua) 

função social (…) impondo a eliminação das desigualdades fáticas (económicas, socais 

e culturais), de forma a atingir-se a ‘igualdade real entre os portugueses’», a qual 

constitui uma das tarefas fundamentais do Estado, tal como vem previsto no artigo 9.º, 

alínea d) da CRP. Esta dimensão social do princípio da igualdade «exige a eliminação 

das desigualdades de facto para se assegurar uma igualdade material no plano 

económico, social e cultural»2. A função social do princípio da igualdade pressupõe 

assim o «dever de eliminação ou atenuação, pelos poderes públicos, das desigualdades 

socais, económicas e culturais, 3  a fim  de se assegurar uma igualdade jurídico-

material». Para os Professores, «todas as funções estaduais estão vinculadas ao 

princípio da igualdade» o que, relativamente à legislação, o princípio da igualdade 

«assume relevância na forma de igualdade formal ou igualdade perante a lei e, por outro 

lado, na forma de igualdade através da lei». Nesta medida, «o princípio da igualdade 

obriga o legislador a concretizar as imposições constitucionais dirigidas à eliminação 

das desigualdades fáticas impeditivas do exercício de alguns direitos fundamentais (…). 

O princípio da igualdade vincula o legislador, tanto quando este reconhece direitos, 

                                                           
2J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, Coimbra 
Editora, 2007, Nota I ao artigo 13.º, pág.337. 
3 . J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, Coimbra 
Editora, 2007, Nota VII ao artigo 13.º, pág. 341. 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art13
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art9
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concede benefícios ou confere prestações estaduais, como quando restringe direitos, 

impõe encargos ou comina sanções»4.    

No mesmo sentido, Jorge Miranda e Rui Medeiros defendem que a vertente positiva do 

princípio da igualdade implica «o tratamento das situações não apenas como existem 

mas também como devem existir (acrescentando, assim, uma componente ativa ao 

princípio e fazendo da igualdade perante a lei uma verdadeira igualdade através da 

lei)»5.  

 

O Projeto de Lei em apreço insere-se num escopo global de combate à desigualdade e 

exclusão social através da subordinação das políticas públicas de combate à pobreza à 

prévia avaliação do previsível impacto, positivo ou negativo, que a legislação 

concernente tenha na produção, manutenção ou agravamento da condição de pobreza 

e de exclusão social.  

 

A introdução do princípio da prévia avaliação dos atos normativos remonta a 2005, com 

a Resolução do Conselho de Ministros n.º 82/2005, de 15 de abril, que aprovou o 

Regimento do Conselho de Ministros do XVII Governo Constitucional, e que previa a 

avaliação sumária dos meios financeiros e humanos envolvidos na respetiva execução 

a curto e médio prazos e a avaliação de impacto do projeto legislativo quando, em razão 

da matéria, o mesmo tivesse implicação com a igualdade de género. Mais tarde, a 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 186/2005, de 6 de dezembro, introduziu uma 

alteração no sentido de obrigar a avaliação de impacto do projeto legislativo sempre 

que, em razão da matéria, o mesmo tivesse implicações nas condições de participação 

e integração social dos cidadãos portadores de deficiência. O objetivo global da 

avaliação legislativa foi, depois, reforçado em 2006 com a aprovação do teste SIMPLEX 

no quadro do Programa Legislar Melhor (Resolução do Conselho de Ministros n.º 

63/2006, de 18 de maio). A terceira alteração ao Regimento do Conselho de Ministros 

do XVII Governo veio a ocorrer com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 198/2008, 

                                                           
4 . J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, Coimbra 
Editora, 2007, Nota XI ao artigo 13.º, pág. 345. 
5 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo I, Coimbra Editora, 2010, Nota V 
ao artigo 13.º, pág. 223. 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.doc?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770734d5441324f53315953556c4a4c6d527659773d3d&fich=pjl1069-XIII.doc&Inline=true
https://dre.pt/application/conteudo/547044
https://dre.pt/application/conteudo/489547
https://dre.pt/application/conteudo/633530
https://dre.pt/application/conteudo/633530
https://dre.pt/application/conteudo/444216
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de 30 de dezembro, que alterou o modelo do teste Simplex, aproximando-o da 

metodologia Standard Cost Model. 

 

Estas iniciativas sucederam a outras que vinham já sendo tomadas, ao nível 

governamental, desde 2001, com a criação da Comissão de Simplificação Legislativa 

através da Resolução do Conselho de Ministros n.º 29/2001, de 9 de março, cuja 

finalidade foi a de criar condições para assegurar internamente uma participação ativa 

nos trabalhos do Grupo de Alto Nível para a Melhoria da Qualidade Legislativa (Grupo 

Mandelkern), e com a criação da Comissão Técnica do Programa Estratégico para a 

Qualidade e Eficiência dos Atos Normativos do Governo6, a qual veio a produzir o Guia 

de Avaliação de Impacto Normativo, que se encontra publicado em livro. 

 

O Programa do XXI Governo Constitucional tem como uns dos seus objetivos «Melhorar 

a qualidade da legislação», que consiste na implementação de um programa para a 

melhoria das práticas legislativas, nomeadamente através da avaliação prévia e 

subsequente do «impacto da legislação estruturante, em especial daquela que comporte 

custos para as PME». 

 

O atual Regimento do Conselho de Ministros, aprovado pela Resolução do Conselho de 

Ministros n.º 95-A/2015, de 17 de dezembro, (também disponível em versão 

consolidada) consagrou, na sua versão inicial, a avaliação prévia de impacto do projeto 

legislativo quando, em razão da matéria, o mesmo tenha relação com a igualdade de 

género, bem como a avaliação de impacto do projeto legislativo quando, em razão da 

matéria, o mesmo tenha relação com as condições de participação e integração social 

dos cidadãos portadores de deficiência. O Regimento previu, também, a avaliação 

prévia e o controlo da introdução de novos custos administrativos para as pessoas e 

para as empresas, prevendo a emissão de parecer obrigatório e vinculativo da Ministra 

da Presidência e da Modernização Administrativa quando estivessem em causa projetos 

legislativos que envolvessem o aumento de encargos ou outros custos de contexto. 

Posteriormente, com a aprovação da Resolução do Conselho de Ministros n.º 44/2017, 

                                                           
6 Criada pelo Despacho n.º 12017/2003, de 25 de janeiro, com prorrogação de mandato pelo Despacho 
n.º 26748/2005, de 19 de dezembro. 

https://dre.pt/application/conteudo/401734
https://www.portugal.gov.pt/ficheiros-geral/programa-do-governo-pdf.aspx
https://dre.pt/application/conteudo/72909766
https://dre.pt/application/conteudo/72909766
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/95-a/2015/p/cons/20171113/pt/html
https://data.dre.pt/eli/resolconsmin/95-a/2015/p/cons/20171113/pt/html
https://dre.pt/application/conteudo/106654347
https://dre.pt/application/dir/pdf2s/2003/06/144000000/0941309413.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf2s/2005/12/248000000/1799317993.pdf
https://dre.pt/application/dir/pdf2s/2005/12/248000000/1799317993.pdf
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de 24 de março, este sistema foi institucionalizado para permitir medir e calcular os 

custos, para as pessoas e os agentes económicos, inerentes à legislação do Governo. 

O sistema baseia-se no Standard Cost Model, método que tem sido usado nos 

diferentes Estados-membros da UE. Com a aprovação desta Resolução, o Governo deu 

cumprimento à medida designada por «Custa Quanto?», constante do programa 

Simplex+. Por fim, com a Resolução do Conselho de Ministros n.º 74/2018, de 8 de 

junho, estabeleceu como definitivo o modelo de avaliação prévia de impacto legislativo 

«Custa Quanto?», expandindo-a às propostas de lei e criando a possibilidade de ser 

feita uma avaliação ex post dos impactos gerados por determinados diplomas.  

 

O regime jurídico da avaliação de impacto de género de atos normativos veio a ter 

consagração legal através da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro 7, que estabeleceu, ainda, 

os termos nos quais pode ter lugar a avaliação sucessiva de impacto.  

 

O Governo fez publicar o Guia de Apoio à Avaliação Prévia do Impacto Legislativo bem 

como o mais recente Relatório de Atividades da Unidade Técnica de Avaliação de 

Impacto Legislativo, cujas consultas poderão ser pertinentes para a matéria em apreço.  

 

II. Enquadramento parlamentar  

 
• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições) 

 
Apesar de na reunião n.º 82 da Conferência de Líderes, de 30 de janeiro de 2019, ter 

sido de igual modo agendada para a reunião plenária de quarta-feira, 20 de fevereiro, a 

discussão e votação na generalidade de um projeto de lei do Grupo Parlamentar do PCP 

«sobre a mesma matéria», a verdade é que até esta data não deu entrada na 

Assembleia da República nenhuma iniciativa deste grupo parlamentar sobre este 

assunto, não constando tão pouco do boletim informativo da semana de 18 a 22 de 

fevereiro.  

 
• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições) 

 

                                                           
7 Este diploma nasceu do Projeto de Lei n.º 512/XIII/2.ª (PS). 

https://www.simplex.gov.pt/medidas
https://dre.pt/application/conteudo/115475700
https://www.jurisapp.gov.pt/custa-quanto/
https://dre.pt/application/conteudo/114661388
https://www.jurisapp.gov.pt/media/1027/guia_ail_06_2018.pdf
https://www.jurisapp.gov.pt/media/1019/30012017-utail-relatorio-atividades.pdf
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41322


________________________________________________________ 

 

 
Projeto de Lei n.º 1069/XIII/4.ª BE 
Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª) 

 8 

 

 

NOTA TÉCNICA  

Para além do Projeto de Lei n.º 512/XIII/2.ª (PS), que esteve na origem da aludida Lei 

n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, e do Projeto de Resolução n.º 833/XIII/2.ª (PS), entretanto 

convolado em projeto de regimento e aprovado como Regimento da Assembleia da 

República n.º 1/2018, de 22 de janeiro, e que refletiu no Regimento da Assembleia da 

República (RAR) as alterações promovidas pela mencionada Lei, foram várias as 

iniciativas apresentadas no decorrer desta XIII Legislatura que visavam o combate à 

pobreza infantil, das quais destacamos as seguintes: 

 

- Projeto de Resolução n.º 353/XIII/1.ª (PCP) - «Propõe medidas de combate à pobreza 

infantil», entretanto aprovado e publicado como a Resolução da Assembleia da 

República n.º 179/2016; 

 

- Projeto de Resolução n.º 899/XIII/2.ª (BE) - «Alarga a proteção social à infância, no 

âmbito do combate à pobreza infantil», rejeitado na reunião plenária de 19 de janeiro de 

2018; 

 

- Projeto de Resolução n.º 900/XIII/2.ª (BE) - «Recomenda que o Governo garanta o 

acesso à educação pré-escolar para todas as crianças a partir dos 3 anos e o 

alargamento da ação social escolar, no âmbito do combate à pobreza infantil», 

entretanto aprovado e publicado como a Resolução da Assembleia da República n.º 

185/2017; 

 

- Projeto de Resolução n.º 901/XIII/2.ª (BE) - «Recomenda a atribuição prioritária de 

médico de família a todas as crianças e jovens, reforça e generaliza o acesso gratuito a 

consultas de especialidade (medicina dentária e oftalmologia) e a medicamentos 

antiparasitários, no âmbito do combate à pobreza infantil», que deu entrada a 1 de junho 

e baixou a 5 de junho de 2017 à Comissão parlamentar competente, a Comissão de 

Saúde. 

 

Sobre esta temática, deram ainda entrada no Parlamento no decurso da XIII Legislatura 

as seguintes petições: 

 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41322
file:///C:/Users/ppacheco/Documents/Iniciativas/PJL%201069%20(BE)/Lei%20n.º%204/2018,%20de%209%20de%20fevereiro
file:///C:/Users/ppacheco/Documents/Iniciativas/PJL%201069%20(BE)/Lei%20n.º%204/2018,%20de%209%20de%20fevereiro
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41323
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20529
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20529
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40433
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445324c314a42556c38784e7a6c664d6a41784e6935775a47593d&fich=RAR_179_2016.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445324c314a42556c38784e7a6c664d6a41784e6935775a47593d&fich=RAR_179_2016.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41433
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41434
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445334c314a42556c38784f4456664d6a41784e7935775a47593d&fich=RAR_185_2017.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c75644756346447397a58324677636d393259575276637938794d4445334c314a42556c38784f4456664d6a41784e7935775a47593d&fich=RAR_185_2017.pdf&Inline=true
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41435
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- Petição n.º 18/XIII/1.ª (Ricardo Alexandre Cardoso Rodrigues) - «Pacote de medidas 

políticas anti pobreza e exclusão social», cuja tramitação foi já concluída por esta 

Comissão; 

 

- Petição n.º 138/XIII/1.ª (Movimento Erradicar a Pobreza e outros) - «Solicitam que seja 

promovido um debate pela Assembleia da República sobre a erradicação da pobreza», 

que foi entretanto arquivada, depois de apreciada na reunião plenária de 24 de janeiro 

de 2019. 

 
 

III. Apreciação dos requisitos formais 

 
• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

 
A presente iniciativa legislativa é apresentada pelos dezanove Deputados do GP do BE, 

nos termos dos artigos 167.º da Constituição e 118.º do RAR, que consubstanciam o 

poder de iniciativa da lei. Trata-se de um poder dos Deputados, por força do disposto 

na alínea b) do artigo 156.º da Constituição e na alínea b) do n.º 1 do artigo 4.º do RAR, 

bem como dos grupos parlamentares, por força do disposto na alínea g) do n.º 2 do 

artigo 180.º da Constituição e da alínea f) do artigo 8.º do RAR. 

 

O projeto de lei em análise respeita os requisitos formais previstos no n.º 1 do artigo 

119.º e nas alíneas a), b) e c) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR, relativamente às iniciativas 

em geral, bem como os previstos no n.º 1 do artigo 123.º do referido diploma, quanto 

aos projetos de lei em particular. Respeita ainda os limites da iniciativa impostos pelo 

RAR, por força do disposto nos n.os 1 e 3 do artigo 120.º. 

 

A iniciativa legislativa deu entrada a 11 de janeiro de 2019, foi admitida a 15 do mesmo 

mês, data em que foi anunciada e baixou, na generalidade, por despacho do Presidente 

da Assembleia da República, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias (1.ª). A 17 de janeiro, por proposta desta Comissão, foi 

transferida para a Comissão de Trabalho e Segurança Social (10.ª). 

 
Os proponentes juntam ficha de avaliação prévia de impacto de género. 
 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12697
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12819
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• Verificação do cumprimento da lei formulário 
 
O projeto de lei inclui uma exposição de motivos e cumpre o disposto no n.º 2 do artigo 

7.º da lei formulário (Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, na sua redação atual), uma vez 

que apresenta um título que traduz sinteticamente o seu objeto - disposição idêntica à 

da alínea b) do n.º 1 do artigo 124.º do RAR - embora possa ser objeto de 

aperfeiçoamento, em sede de nova apreciação na generalidade ou de especialidade, ou 

em redação final. De acordo com as regras de Legística, o título deve traduzir, de forma 

sintética, o conteúdo do ato publicado, sendo que, sempre que possível, deve iniciar-se 

por um substantivo, por ser a categoria gramatical que, por excelência, maior significado 

comporta8. Tendo ainda presente o título da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, que aprova 

o “Regime jurídico da avaliação de impacto de género de atos normativos”, sugere-se o 

seguinte título: 

 

«Regime jurídico da avaliação de impacto dos atos normativos na produção, 

manutenção, agravamento ou na diminuição e erradicação da pobreza». 

 

Quanto à entrada em vigor da iniciativa, em caso de aprovação, esta terá lugar no 

«primeiro dia do segundo mês seguinte à sua publicação», de acordo com o artigo 17.º, 

estando, pois, em conformidade com o disposto no n.º 1 do artigo 2.º da lei formulário, 

segundo o qual: «Os atos legislativos (…) entram em vigor no dia neles fixado, não 

podendo, em caso algum, o início da vigência verificar-se no próprio dia da publicação». 

 

Caso seja aprovada, a presente iniciativa toma a forma de lei, devendo ser objeto de 

publicação na 1.ª série do Diário da República, em conformidade com o disposto na 

alínea c) do n.º 2 do artigo 3.º da lei formulário. 

 

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em apreço não nos parece suscitar outras 

questões em face da lei formulário. 

 
• Regulamentação ou outras obrigações legais 

 

                                                           
8 In Legística, David Duarte e outros, pág. 200 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa-avancada/-/asearch/25345900/details/maximized?p_auth=yj9SIyPR&types=SERIEI&search=Pesquisar&numero=43%2F2014
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A iniciativa em análise dispõe nos artigos 13.º e 14.º que as entidades abrangidas pela 

presente lei (administração central e regional, Governo, Assembleias Legislativas das 

Regiões Autónomas e Assembleia da República) «devem adaptar as normas que 

regulam o procedimento de aprovação de atos normativos, quando existam, ao disposto 

na presente lei», assim como «devem ainda assegurar a elaboração de linhas de 

orientação sobre avaliação de impacto sobre a pobreza e a sua disponibilização às 

pessoas responsáveis pelo seu acompanhamento» e «promover a realização de ações 

de formação sobre avaliação de impacto sobre a pobreza, nomeadamente através de 

parcerias com os serviços da administração central responsáveis pela formação, bem 

como com instituições de ensino superior ou da sociedade civil especificamente 

vocacionadas para estas funções». 

 

Recorde-se que, na sequência da publicação da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, que 

aprova o «Regime jurídico da avaliação de impacto de género de atos normativos», foi 

alterado o artigo 131.º do Regimento da Assembleia da República9, passando a prever-

se a inclusão na nota técnica do relatório de avaliação de impacto de género, o que 

também deverá suceder no caso de a presente iniciativa ser aprovada, desde logo em 

função do preceituado pelo n.º 1 do artigo 13.º. 

 

Por outro lado, e ao contrário quer do previsto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, quer 

da iniciativa que lhe deu origem, o Projeto de Lei n.º 512/XIII/2.ª (PS), das quais não 

constava esta obrigação, o presente projeto de lei prevê no n.º 5 do seu artigo 11.º que, 

no primeiro semestre de cada ano civil, a Assembleia da República promoverá uma 

sessão pública de avaliação do impacto sobre a pobreza do Orçamento do Estado do 

ano anterior, o que, caso este diploma ainda entre em vigor na presente Legislatura, 

apenas deverá produzir efeitos no primeiro semestre de 2020, com a avaliação do 

Orçamento do Estado desse ano (OE2020). 

 

IV. Consultas e contributos 

 
• Consultas obrigatórias 

 
Regiões Autónomas 

                                                           
9 Alteração promovida pelo Regimento da Assembleia da República n.º 1/2018, de 22 de janeiro. 

http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=41322
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheDiplomaAprovado.aspx?BID=20529
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Não foi sugerido na nota de admissibilidade a audição dos órgãos de governo próprio 

das regiões autónomas, nem esta foi promovida pelo Senhor Presidente da Assembleia 

da República. Contudo, atendendo ao facto de, em caso de aprovação desta iniciativa, 

as propostas de lei que as respetivas Assembleias Legislativas regionais submeterem 

à Assembleia da República estarem igualmente sujeitas à avaliação de impacto sobre 

a pobreza, sugere-se que se proceda agora à sua audição, ao abrigo do artigo 142.º do 

RAR. 

 
Consultas facultativas 

 
Dado que a presente iniciativa não versa sobre legislação de trabalho, não foi promovida 

a sua apreciação pública nos termos e para os efeitos constantes do artigo 134.º do 

RAR. Todavia, tal não impede que a Comissão parlamentar competente proponha a sua 

discussão pública ao Senhor Presidente da Assembleia da República, com base no 

artigo 140.º do Regimento, sugerindo-se que, em complemento ou em alternativa, seja 

solicitado contributo escrito aos diversos intervenientes nesta área, atento o enunciado 

na exposição de motivos e no artigo 5.º do diploma, sob a epígrafe «Participação». A 

este propósito, é mister referir que esta Comissão recebeu a 16 de janeiro de 2019 um 

parecer da EAPN Portugal / Rede Europeia Anti-Pobreza sobre este projeto de lei, que 

pode ser consultado na página da Assembleia da República na Internet. 

 

V. Avaliação prévia de impacto 

 
• Avaliação sobre impacto de género  

 
Linguagem não discriminatória – Na elaboração dos atos normativos a especificação 

de género deve ser minimizada, recorrendo-se, sempre que possível, a uma linguagem 

neutra ou inclusiva, mas sem colocar em causa a clareza do discurso. 

 

A língua portuguesa é pobre em termos neutros e o masculino tem funcionado também 

como masculino genérico, utilizado para designar homens e mulheres. No entanto, este 

masculino genérico também pode ser considerado um falso neutro, potencialmente 

discriminatório, o que leva, como forma de o ultrapassar, à utilização de barras como 

acontece no caso em análise, nos artigos 3.º e 5.º (dos/das cidadãos/ãs). Todavia, esta 
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opção constitui, do ponto de vista da leitura dos textos, um fator de diminuição da clareza 

e simplicidade que deve ser evitada em redação legislativa. 

 

Sendo este texto simétrico ao da Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, sugere-se que esta 

formulação seja substituída pela utilizada neste diploma, «homens e mulheres», ou 

ainda pela palavra «pessoas», também utilizado na iniciativa legislativa em análise. 
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Resumo: Este relatório apresenta uma panorâmica geral, numa perspetiva histórica, das 

questões que se colocam à melhoria da qualidade legislativa e de regulação no âmbito 

da União Europeia. Nomeadamente são abordadas questões como a diminuição dos 

custos administrativos e recomendações do relatório Stoiber. O estudo também aborda 

a Better Regulation Agenda da União Europeia numa perspetiva mais abrangente e no 

âmbito da qualidade legislativa e de legitimação dos objetivos da União Europeia. 

Apresenta conclusões e recomendações de melhoria. Um dos assuntos abordados, logo 

nas Notas Prévias, é a necessidade de avaliação de impacto ex ante e de avaliação de 

implementação da legislação, bem como do quadro legislativo já em vigor quando novos 

projetos e propostas legislativas se apresentam. 

 

VERSCHUUREN, Jonathan - The impact of legislation: a critical analysis of ex ante 

evaluation. Leiden; Boston: Martinus Nijhoff, 2009. 275 p. ISBN 978-90-04-17020-9. 

Cota: 12.06 - 88/2018. 

 

Resumo: Esta obra contempla um conjunto de artigos sobre a importância da avaliação 

de impacto da legislação. O Research Group for Methodology of Law and Legal 

Research da Universidade de Tilburg, Holanda, reuniu um conjunto de peritos no tema 

de avaliação ex ante de legislação produzindo esta monografia com informação crítica 

sobre prós e contras, oportunidades, limitações e desafios da avaliação da legislação. 

A primeira parte é constituída pelos seguintes artigos: 

- «The context of the rise of legislation of ex ante evaluation»; 

- «Ex ante evaluation of legislation torn among its rationals»; 

- «The politics of the ex ante evaluation of legislation»; 

- «Ex ante evaluation of legislation: between puzzling and powering»; 

- «Pushing evaluation forward institutionalization as a means to foster methodological 

growth of legislative ex ante evaluation». 

A segunda parte apresenta artigos com estudos de caso e exemplos práticos com os 

casos da Alemanha e Suécia. 

http://catalogobib.parlamento.pt:81/images/winlibimg.aspx?skey=&doc=124404&img=8258&save=true
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