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RELATÓRIO DA NOVA APRECIAÇÃO NA GENERALIDADE DA PROPOSTA 

DE LEI N.º 186/XIII/4.ª (GOV) E DOS PROJETOS DE LEI N.o 801/XIII/3.ª (BE), 

804/XIII/3.ª (PCP), 1126/XIII/4.ª (CDS-PP), 1127/XIII/4.ª (CDS-PP), 

1132/XIII/4.ª (PSD) E 1135/XIII/4.ª (PAN) 

 

1. Os Projetos de Lei n.º 801/XIII/3.ª (BE) - «Cria o Estatuto do Cuidador Informal 

e reforça as medidas de apoio a pessoas dependentes (procede à 3.ª alteração 

ao Decreto-Lei n.º 101/2006, de 6 de junho e à 13.ª alteração ao Código do 

Trabalho)» e 804/XIII/3.ª (PCP) – «Reforça o apoio aos cuidadores informais e às 

pessoas em situação de dependência» baixaram sem votação à Comissão de 

Trabalho e Segurança Social a 23 de março de 2018. 

2. Por deliberação da Comissão de Trabalho e Segurança Social de 18 de abril de 

2018, foi criado um grupo de trabalho para proceder à nova apreciação na 

generalidade das iniciativas, com a tarefa específica de realizar um conjunto de 

audições e audiências deliberadas no seu seio. O grupo de trabalho foi composto 

pela Senhora Deputada Maria das Mercês Borges (PSD), como coordenadora, e 

pelos Senhores e Senhoras Deputadas Helga Correia (PSD), Carla Tavares e 

Luís Soares (PS), José Moura Soeiro (BE), Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP) e 

João Dias (PCP). 

3. Depois disso, baixaram também à Comissão, a 8 de março de 2019, os Projetos 

de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP) - «Aprova o Estatuto dos Cuidadores Informais 

e enquadra as medidas de apoio a pessoas cuidadas e seus cuidadores (Altera 

o Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares)» e 

1127/XIII/4.ª (CDS-PP) - «Implementa e disciplina o regime do Cuidado Familiar», 

a Proposta de Lei n.º 186/XIII/4.ª (GOV) - «Estabelece medidas de apoio ao 

cuidador informal e regula os direitos e os deveres do cuidador e da pessoa 

cuidada», e os Projetos de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD) - «Estatuto do Cuidador 

Informal» e 1135/XIII/4.ª (PAN) - «Cria o Estatuto do Cuidador Informal, 

reforçando as medidas de apoio aos cuidadores e pessoas em situação de 

dependência», para nova apreciação na generalidade.     

4. A Comissão recebeu um vasto conjunto de contributos para todas as iniciativas 

identificadas, que por razões de economia procedimental nos escusamos aqui a 

reproduzir, mas que podem ser consultados nas respetivas subpáginas de cada 
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uma das iniciativas no site do Parlamento (Proposta de Lei n.º 186/XIII/4.ª (GOV) 

e Projetos de Lei n.º 801/XIII/3.ª (BE), 804/XIII/3.ª (PCP), 1126/XIII/4.ª (CDS-PP), 

1127/XIII/4.ª (CDS-PP), 1132/XIII/4.ª (PSD), 1135/XIII/4.ª (PAN))        

5. O grupo de trabalho realizou 16 (dezasseis) reuniões – a 2, 8, 15 e 30 de maio, 5, 

15 e 21 de junho, 19 de setembro e 12 de dezembro de 2018; e a 9 de janeiro, 27 

de março, 11 de abril, 30 de maio, 11 e 14 de junho e 3 de julho de 2019, as quais 

compreenderam uma reunião de definição de metodologia e três de planificação, 

calendarização e ponto de situação dos trabalhos, quatro reuniões para a nova 

apreciação e votação indiciária na generalidade das iniciativas, e oito reuniões 

para audições e audiências (tendo sido entregues contributos escritos em algumas 

destas reuniões), algumas delas conjuntas, a saber: 

 

02-05-

2018 
10h30 Definição da metodologia e das audições a realizar 

 

 

08-05-

2018 
14h00 

Audição do Coordenador Nacional para a Reforma do 

Serviço Nacional de Saúde na Área dos Cuidados 

Continuados Integrados, Professor Doutor Manuel 

José Lopes 

 

Registo vídeo 

da audição 

15-05-

2018 
14h00 

Planificação dos trabalhos e identificação das 

entidades a ouvir presencialmente e por escrito 

 
 

30-05-

2018 
9h30 

Audições:  

9h30 - CGTP-IN 

10h30 - UGT 

11h30 - CIP 

 Registo vídeo 

da primeira, 

segunda e 

terceira 

audição 

05-06-

2018 
11h00 

Audições:  

11h00 - União das Misericórdias Portuguesas 

12h00 - Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade 

 Registo vídeo 

da primeira e 

da segunda 

audição 

https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=535659675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c6964585276633139515545776762693743756941784f44593d&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a566942545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a684c304e76626e527961574a316447397a58314251544342754c734b36494445344e673d3d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=53556c4a49464e6c633350446f3238675447566e61584e7359585270646d45765132397564484a70596e563062334e665545704d4947347577726f674f444178&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a53556b675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c696458527663313951536b776762693743756941344d44453d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=53556c4a49464e6c633350446f3238675447566e61584e7359585270646d45765132397564484a70596e563062334e665545704d4947347577726f674f444130&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a53556b675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c696458527663313951536b776762693743756941344d44513d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=535659675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c696458527663313951536b776762693743756941784d544932&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a566942545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a684c304e76626e527961574a316447397a5831424b544342754c734b36494445784d6a593d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=535659675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c696458527663313951536b776762693743756941784d544933&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a566942545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a684c304e76626e527961574a316447397a5831424b544342754c734b36494445784d6a633d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=535659675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c696458527663313951536b776762693743756941784d544d79&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a566942545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a684c304e76626e527961574a316447397a5831424b544342754c734b36494445784d7a493d
https://www.parlamento.pt/sites/COM/XIIILeg/10CTSS/Paginas/IniciativasApreciacaoPublica.aspx?t=535659675532567a63384f6a6279424d5a5764706332786864476c325953394462323530636d6c696458527663313951536b776762693743756941784d544d31&Path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a45775131525455793942636e463161585a765132397461584e7a595738765357357059326c6864476c3259584e4263484a6c59326c68593246765548566962476c6a5953394a566942545a584e7a77364e764945786c5a326c7a6247463061585a684c304e76626e527961574a316447397a5831424b544342754c734b36494445784d7a553d
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108594
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108594
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108594
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108594
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2811&title=audicao-de-manuel-jose-lopes-coordenador-nacional-para-a-reforma-do-s
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108826
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108827
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108828
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2947&title=audicao-da-cgtp-in
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2948&title=audicao-da-ugt
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2949&title=audicao-da-cip
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108867
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108868
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=108868
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2959&title=audicao-da-uniao-das-misericordias-portuguesas
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=2960&title=cnis-confederacao-nacional-das-instituicoes-de-solidariedade
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15-06-

2018 
14h30 

Audição conjunta de diversas entidades e 

personalidades  

Entrega de 

contributos, 

disponíveis na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audição 

21-06-

2018 
14h00 Audição da União das Mutualidades Portuguesas 

Entrega de 

cópia da 

intervenção, 

disponível na 

página da 

audição 

Registo áudio 

da audição 

19-09-

2018 
10h00 Audiência do Movimento Filhos Sem Voz 

Entrega de 

contributos, 

disponíveis na 

página da 

audição 

Registo vídeo 

da audiência 

12-12-

2018 

No final 

do 

Plenário 

Audição conjunta das Senhoras Secretárias de 

Estado: 

Dra. Cláudia Joaquim, Secretária de Estado da 

Segurança Social; 

Dra. Raquel Duarte, Secretária de Estado da Saúde. 

 

Registo vídeo 

da audição 

09-01-

2019 
10h30 

Agendamento da discussão e votação na 

especialidade das iniciativas legislativas sobre o 

estatuto do cuidador. 

 

 

27-03-

2019 
10h00 Ponto da situação dos trabalhos. 

 
 

11-04-

2019 

No final 

do 

Plenário 

Audição conjunta de várias entidades 

 
Registo vídeo 

da audição 

30-05-

2019 

No final 

do 

Plenário 

Apresentação das propostas de alteração e definição 

da metodologia a adotar. 

 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=109125
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=109125
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3006&title=audicao-de-varias-entidades
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=109131
http://srvvideo3/site/XIIILEG/3SL/COM/10_CTSS/CTSS_GT_ECI/CTSS_GT_ECI_20180621.mp3http:/www.canal.parlamento.pt/?cid=3410&title=audicao-da-associacao-de-profissionais-de-servico-social
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=110693
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3211&title=audiencia-do-movimento-filhos-sem-voz
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110899
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=110899
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3438&title=audicao-conjunta-das-secretarias-de-estado-da-seguranca-social-e-da-sa
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=112129
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=3899&title=audicao-conjunta-de-diversas-entidades-sobre-os-projetos-de-lei-em-dis
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1. O Grupo Parlamentar do PCP apresentou propostas de alteração ao seu Projeto 

de Lei n.º 804/XIII/3.ª a 29 de abril de 2019, declarando posteriormente a retirada 

dessa iniciativa em favor da proposta de texto de substituição conjunta 

apresentada.   

2. A 29 de maio de 2019, deu entrada na Comissão uma proposta de texto de 

substituição subscrito pelos Grupos Parlamentares do PS, do BE e do PCP. 

3. Nesse mesmo dia, o Grupo Parlamentar do BE deu entrada de propostas de 

alteração, já com referência ao articulado da proposta de texto de substituição, 

declarando posteriormente a retirada do Projeto de Lei n.º 801/XIII/3.ª (BE), 

também em favor da proposta de texto de substituição conjunta apresentada. 

4. A 31 de maio de 2019, o Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) declarou 

igualmente que retirava o seu projeto de lei, subscrevendo a proposta de texto 

de substituição identificada. 

5. O Projeto de Lei n.º 1127/XIII/4.ª (CDS-PP), não sendo objeto de nenhuma 

proposta de alteração e/ou texto de substituição, nem incidindo diretamente 

sobre as mesmas matérias, não foi incluído na votação conjunta realizada, sendo 

indicado pelos proponentes que o mesmo deveria ser remetido a final para 

Plenário, juntamente com o texto que pudesse eventualmente resultar das 

votações a efetuar no Grupo de Trabalho.      

6. A nova apreciação na generalidade e a votação indiciária dos demais projetos 

de lei não retirados, da proposta de texto de substituição, e das demais 

propostas de alteração iniciou-se então na reunião do Grupo de Trabalho de 30 

de maio de 2019, e prolongou-se pelas reuniões de 11 e 14 de junho e de 3 de 

julho, das quais resultou o seguinte: 

11-06-

2019 
11h00 

Apresentação e votação indiciária das propostas de 

alteração e das iniciativas em apreciação no Grupo de 

Trabalho. 

 

 

14-06-

2019 

No final 

do 

Plenário 

Continuação da discussão e votação indiciária das 

propostas de alteração e das iniciativas em 

apreciação no Grupo de Trabalho 

 

 

03-07-

2019 
13h30 

Conclusão da discussão e votação indiciária das 

propostas de alteração e das iniciativas em 

apreciação no Grupo de Trabalho 

 

 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a466a596a4e68596a63774c574a694e4749744e444d774d5330344f5455774c57466d4f4751785a444930596a42684d6935775a47593d&fich=1cb3ab70-bb4b-4301-8950-af8d1d24b0a2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259354e6a4a684e5751774c5755354e4759744e474d30597931684d5449794c54637a5957597759324d305a546b78596935775a47593d&fich=f962a5d0-e94f-4c4c-a122-73af0cc4e91b.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c3259354e6a4a684e5751774c5755354e4759744e474d30597931684d5449794c54637a5957597759324d305a546b78596935775a47593d&fich=f962a5d0-e94f-4c4c-a122-73af0cc4e91b.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55795a4756694e7a45354c575668596d49744e446b304d6931684d4745354c544e694e544a6b4e4446684d445a6d4d6935775a47593d&fich=52deb719-eabb-4942-a0a9-3b52d41a06f2.pdf&Inline=true
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a53556c4d5a5763765130394e4c7a4577513152545579394562324e31625756756447397a5357357059326c6864476c3259554e7662576c7a633246764c7a55795a4756694e7a45354c575668596d49744e446b304d6931684d4745354c544e694e544a6b4e4446684d445a6d4d6935775a47593d&fich=52deb719-eabb-4942-a0a9-3b52d41a06f2.pdf&Inline=true
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- Votações respeitantes aos diplomas preambulares (com a exceção 

assinalada):   

 

 Artigo 1.º (Objeto) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP) – rejeitado com 

os votos contra do PS, do BE e do PCP e os votos a favor do PSD e do CDS-

PP.   

 Artigo 1.º (Objeto e âmbito) da proposta de texto de substituição da Proposta de 

Lei n.º 186/XIII/4.ª (GOV), doravante tão só proposta de texto de substituição – 

aprovado com os votos a favor do PSD, do PS, do BE e do PCP, e a abstenção 

do CDS-PP. 

 Artigo 2.º (Estatuto dos Cuidador Informal) da proposta de texto de substituição: 

aprovado por unanimidade, em conjunto com o artigo 2.º do Projeto de Lei n.º 

1126/XIII/4.ª (CDS-PP) e o artigo 1.º do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD), 

adotando a redação da proposta de texto de substituição, com a correção da 

respetiva epígrafe para Estatuto do Cuidador Informal.  

 Artigos 3.º (Alteração ao Código dos Regimes Contributivos) da proposta de 

texto de substituição – aprovado por unanimidade. 

 Artigo 4º (Alteração à Lei n.º 13/2003, de 21 de maio) da proposta de texto de 

substituição – aprovado com os votos a favor do PSD, do PS, do BE e do PCP, 

e a abstenção do CDS-PP. 

 Artigo 2.º (Define as medidas de apoio ao cuidador informal e altera o Código 

do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares) do Projeto de Lei n.º 

1132/XIII/4.ª (PSD) – rejeitado com os votos contra do PS, do BE e do PCP, e 

a favor do PSD e do CDS-PP. 

 Artigo 3.º (Alteração ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP) – rejeitado com os 

votos contra do PS, do BE e do PCP, a favor do CDS-PP, e a abstenção do PSD. 

 Artigo 9.º (Apoio Psicossocial) do Anexo do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª 

(CDS-PP) – rejeitado com os votos contra do PS, do BE e do PCP, e a favor do 

PSD e do CDS-PP.  

 Artigos 3.º-B (Unidade de Apoio ao Cuidador), 6.º (Apoio domiciliário) 6.º-B 

(Acesso a lar residencial) e 6.º-C (Desenvolvimento da rede pública de respostas 

sociais e equipamentos) das propostas de alteração do Grupo Parlamentar do 
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PCP ao Projeto de Lei n.º 804/XIII/3.ª (PCP), bem como o artigo 6.º desta 

iniciativa - rejeitados com os votos contra do PS, a favor do BE e do PCP e a 

abstenção do PSD e do CDS-PP.  

 Artigo 4.º (Adiamento ao Código do Imposto sobre o Rendimento das Pessoas 

Singulares) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP), com a alteração da 

redação proposta para o artigo 78.º-G, a aditar ao Código do IRS, de «doentes 

crónicos acamados» para «doentes crónicos dependentes» – rejeitado com 

os votos contra do PS, do BE e do PCP, e a favor do PSD e do CDS-PP. 

 Artigo 5.º (Acompanhamento, fiscalização e avaliação) a 13.º (Articulação entre 

serviços e entidades) da proposta de texto de substituição – aprovados por 

unanimidade, com as seguintes modificações: 

 Por proposta verbal do Grupo Parlamentar do PSD, foi alterada a 

epígrafe do artigo 6.º, que passou de «Articulação com a comunidade» a 

«Articulação entre serviços públicos»; 

 No artigo 8.º (Projetos piloto), foram emendados o inciso «na Estatuto do 

Cuidador Informal» por «no Estatuto do Cuidador Informal» (no n.º 1) e a 

referência ao artigo 33.º por 15.º (no n.º 2). 

 Por proposta verbal do Grupo Parlamentar do CDS-PP, o proémio do 

artigo 9.º (Âmbito) foi emendado de «Os projetos piloto devem 

englobar:» por «Os projetos piloto incidem sobre:», o que levou a que 

o Grupo Parlamentar do CDS-PP alterasse o sentido voto do artigo 

anterior de contra para a favor, e o Grupo Parlamentar do PSD de 

abstenção para a favor. 

 O Grupo Parlamentar do PSD propôs que fosse inserido o inciso «do 

Estatuto do Cuidador Informal» na alínea c) ainda do artigo 9.º, logo após 

«alínea a) do n.º 4 do artigo 7.º», o que mereceu a concordância de todos.   

 Artigos 7.º (Reforço da proteção laboral e social) das propostas de alteração do 

Grupo Parlamentar do PCP - rejeitado com os votos contra do PSD e do PS, e 

a favor do BE, do CDS-PP e do PCP. 

 Artigo 14.º (Reforço da proteção laboral) da proposta de texto de substituição – 

aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP e a abstenção do PSD 

e do CDS-PP. 

 Artigo 15.º (Regulamentação) da proposta de texto de substituição, nos termos 

da proposta de alteração conjunta apresentada pelos GP do PS, do BE e do PCP 
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na reunião de 14 de junho de 2019, substituída a 3 de julho de 2019, e inserida 

no local próprio – aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP e a 

abstenção do PSD e do CDS-PP. 

 Artigo 5.º (Regulamentação) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP) – 

prejudicado pela votação anterior.  

 Artigo 16.º (Entrada em vigor e produção de efeitos) da proposta de texto de 

substituição, nos termos da proposta de alteração conjunta apresentada pelos 

GP do PS, do BE e do PCP na reunião de 14 de junho de 2019, e inserida no 

local próprio – aprovado por unanimidade. 

 Artigos 6.º (Entrada em vigor) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP) e 3.º 

do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD) – retirados pelos respetivos 

proponentes, no seguimento da votação anterior. 

 

- Votações respeitantes aos anexos das iniciativas:  

 Artigos 1.º (Objeto) a 8.º (Acesso à Formação) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª 

(CDS-PP) – rejeitados com os votos contra do PS, do BE e do PCP e a favor 

do PSD e do CDS-PP. 

 Artigo 1.º (Objeto e Conceitos) da proposta de texto de substituição – aprovado 

por unanimidade. 

 Artigo 1.º (Objeto) do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD) – prejudicado pela 

votação anterior. 

 Artigo 2.º (Cuidador Informal) da proposta de texto de substituição – aprovado 

por unanimidade. 

 Artigo 2.º (Âmbito e definições) do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD) – 

prejudicado pela votação anterior. 

 Artigos 3.º (Princípios) e 4.º (Definição, graduação e registo de dependência) 

do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD) - rejeitados com os votos contra do PS, 

do BE e do PCP e a favor do PSD e do CDS-PP.  

 Artigo 3.º (Pessoa cuidada) da proposta de texto de substituição, com o 

aditamento de um n.º 4, na redação proposta pelo Grupo Parlamentar do PSD, 

com base em proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do BE a 2 de julho 

de 2019, e inserida no local próprio – aprovado com os votos a favor do PSD, 

do PS, do BE e do PCP e a abstenção do CDS-PP. 
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 Artigos 4.º (Reconhecimento do cuidador informal) e 5.º (Direitos do cuidador 

informal) da proposta de texto de substituição – aprovados por unanimidade, 

com as seguintes modificações: 

 Por proposta verbal do Grupo Parlamentar do CDS-PP, foi aditado um 

inciso na parte final da alínea f) do artigo 5.º: «(…), e mesmo após a 

morte da pessoa cuidada»; 

 Por proposta verbal do Grupo Parlamentar do BE, com base em 

disposição constante do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP), foi 

aditada uma nova alínea j) ao artigo 5.º, inserida no local próprio, e 

com a consequente renumeração da alínea j) como alínea k).   

 Artigos 5.º (Reconhecimento e registo do Estatuto do Cuidador Informal) e 6.º 

(Direitos e Deveres do Cuidador Informal) do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª 

(PSD) – prejudicados pelas votações anteriores. 

 Artigo 6.º (Deveres do cuidador informal) da proposta de texto de substituição - 

aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP e a abstenção do PSD 

e do CDS-PP. 

 Artigo 10.º (Descanso do Cuidador Informal) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª 

(CDS-PP) – rejeitado com os votos contra do PS, do BE e do PCP, a favor do 

CDS-PP e a abstenção do PSD. 

 Artigo 7.º (Medidas de apoio ao cuidador informal) da proposta de texto de 

substituição: 

 N.º 3: aprovado com os votos a favor do PS, do BE, do CDS-PP e do 

PCP e os votos contra do PSD; 

 N.º 11: aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP, os votos 

contra do CDS-PP e a abstenção do PSD; 

 Restantes números do artigo: aprovados por unanimidade. 

 Artigo 7.º (Medidas de apoio ao cuidador informal) das propostas de alteração 

apresentadas pelo Grupo Parlamentar do BE, com o aditamento de um novo n.º 

8, renumerado como 13.º: rejeitado com os votos contra do PS, a favor do BE, 

do CDS-PP e do PCP e a abstenção do PSD. 

 Artigo 9.º (Descanso do Cuidador Informal e legislação laboral) do Projeto de 

Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD), renumerado como artigo 7.º: 

 N.º 1: prejudicado pela votação anterior; 
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 N.º 2: rejeitado com votos contra do PS, do BE e do PCP, a favor do 

PSD e a abstenção do CDS-PP. 

 Artigos 12.º (Cuidado familiar) e 13.º (Direito de escolha) do Projeto de Lei n.º 

1126/XIII/4.ª (CDS-PP) – rejeitados com os votos contra do PS, do BE e do 

PCP, e a favor do PSD e do CDS-PP. 

 Artigos 8.º (Direitos da pessoa cuidada) a 11.º (Requerimento) da proposta de 

texto de substituição: aprovados por unanimidade. 

 Artigos 12.º (Composição e rendimento relevante do agregado familiar) e 13.º 

(Condição de recursos) da proposta de texto de substituição: aprovados com os 

votos a favor do PS, do BE e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP. 

 Artigo 11.º (Combate à pobreza do Cuidador Informal) do Projeto de Lei n.º 

1126/XIII/4.ª (CDS-PP) – rejeitado com os votos contra do PS, do BE e do PCP, 

a favor do CDS-PP e a abstenção do PSD. 

 Artigo 14.º (Valor de referência e montante do subsídio de apoio ao cuidador 

informal principal) da proposta de texto de substituição: aprovado com os votos 

a favor do PS, do BE e do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP.   

 Artigo 14.º (Valor de referência e montante do subsídio de apoio ao cuidador 

informal principal) das propostas de alteração apresentadas pelo Grupo 

Parlamentar do BE, com o aditamento de um novo n.º 4: rejeitado com os votos 

contra do PS, a favor do BE, do PCP e a abstenção do PSD e do CDS-PP. 

 Artigos 15.º (Início do subsídio de apoio ao cuidador informal principal) a 17.º 

(Cessação do subsídio de apoio ao cuidador informal principal) e artigo 19.º 

(Entidade responsável pelo pagamento do subsídio de apoio ao cuidador 

informal principal) da proposta de texto de substituição: aprovados por 

unanimidade. 

 Artigo 18.º (Acumulação com outras prestações) da proposta de texto de 

substituição: aprovado com os votos a favor do PS, do BE e do PCP e a 

abstenção do PSD e do CDS-PP. 

 Artigo 20.º (Regime de Seguro Social Voluntário) da proposta de texto de 

substituição: aprovado por unanimidade, em conjunto com o artigo 15.º do 

Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP), adotando a redação da proposta de 

texto de substituição. 

 Artigo 10.º (Proteção Social) do Projeto de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD), 

renumerado como artigo 8.º: prejudicado pela votação anterior. 
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 Artigo 14.º (Pensão de Velhice) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP): 

 N.os 1 e 2 – rejeitados com os votos contra do PS e do PCP, a favor do 

CDS-PP e a abstenção do PSD e do BE; 

 N.º 3, em conjunto com o n.º 5 da proposta de aditamento do Grupo 

Parlamentar do BE de um artigo 20.º-A à proposta de texto de 

substituição – rejeitado com os votos contra do PS, a favor do CDS-PP 

e do BE e a abstenção do PSD e do PCP. 

 Artigo 20.º-A (Reconhecimento da prestação de cuidados informais para efeitos 

de Pensão de Velhice) das propostas de alteração apresentadas pelo Grupo 

Parlamentar do BE, com exceção do n.º 5, votado em conjunto com o n.º 3 do 

artigo 14.º (Pensão de Velhice) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP): 

rejeitado com os votos contra do PS, a favor do BE, e a abstenção do PSD, do 

CDS-PP e do PCP. 

 Artigo 21.º (Promoção da integração no mercado de trabalho do cuidador 

informal) da proposta de texto de substituição: aprovado por unanimidade. 

 Artigos 16.º (Direitos laborais) e 17.º (Trabalhador Estudante do Projeto de Lei 

n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP) – rejeitados com os votos contra do PSD e do PS, a 

favor do CDS-PP e a abstenção do BE e do PCP. 

 Artigo 18.º (Produtos de Apoio) do Projeto de Lei n.º 1126/XIII/4.ª (CDS-PP): 

rejeitado com os votos contra do PS, do BE e do PCP e a favor do PSD e do 

CDS-PP.  

 Artigo 13.º (Alterações ao Código do Trabalho) das propostas de alteração 

apresentadas pelo Grupo Parlamentar do BE: rejeitado com os votos contra do 

PSD e do PS, a favor do BE e do CDS-PP e a abstenção do PCP.   

 

7. Procedeu-se ainda às correções formais necessárias, de acordo com as regras 

da legística. 

8. O debate que acompanhou a votação, no qual participaram os Senhores e as 

Senhoras Deputadas Maria das Mercês Borges e Helga Correia (PSD), Luis 

Soares e Carla Tavares (PS), José Moura Soeiro (BE), Filipe Anacoreta Correia 

(CDS-PP) e João Oliveira e João Dias (PCP) pode ser consultado nos respetivos 

registos áudio das reuniões do Grupo de Trabalho de 11 e 14 de junho e de 3 de 

julho, constituindo a gravação parte integrante deste relatório, o que dispensa o 

seu desenvolvimento nesta sede. 

http://srvvideo3/site/XIIILEG/4SL/COM/10_CTSS/CTSS_GT_ECI/CTSS_GT_ECI_20190411.mp3
http://srvvideo3/site/XIIILEG/4SL/COM/10_CTSS/CTSS_GT_ECI/CTSS_GT_ECI_20190614.mp3
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9. Em reunião da Comissão de Trabalho e Segurança Social de 4 de julho de 2019, 

na qual estavam representados todos os Grupos Parlamentares, foram 

ratificadas por unanimidade as votações indiciárias realizadas em Grupo de 

Trabalho, com a intervenção dos Senhores e das Senhoras Deputadas Isabel 

Pires (BE), Maria das Mercês Borges (PSD), Carla Tavares (PS), Diana Ferreira 

(PCP), Filipe Anacoreta Correia (CDS-PP), José Moura Soeiro (BE), Helga 

Correia (PSD) e da Senhora Presidente em exercício, Deputada Wanda 

Guimarães (PS), e tendo a Senhora Deputada Isabel Pires (BE) solicitado a 

correção da alínea k) do artigo 5.º do texto de substituição, devidamente inserida 

no local próprio.    

10. Para além dos Grupos Parlamentares do BE e do PCP, e ainda do PAN, também 

os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP declararam, na referida reunião 

da Comissão de Trabalho e Segurança Social, e na qualidade de proponentes 

dos projetos de lei submetidos a votação indiciária no Grupo de Trabalho, retirar 

as iniciativas em nova apreciação na generalidade (Projetos de Lei n.º 

1126/XIII/4.ª (CDS-PP) e 1132/XIII/4.ª (PSD)). 

11. Por fim, cumprirá obter do proponente Governo a confirmação de retirada da 

Proposta de Lei n.º 186/XIII/4.ª (GOV) em favor do texto de substituição. 

12. Segue em anexo o texto de substituição dos Projetos de Lei n.º 1126/XIII/4.ª 

(CDS-PP) e 1127/XIII/4.ª (CDS-PP), da Proposta de Lei n.º 186/XIII/4.ª (GOV), e 

os Projetos de Lei n.º 1132/XIII/4.ª (PSD) e 1135/XIII/4.ª (PAN), e as respetivas 

propostas de alteração e de texto de substituição.  

 

Palácio de S. Bento, 27 de junho de 2019. 

 

 


