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COMISSÃO DE ASSUNTOS CONSTITUCIONAIS, DIREITOS, 

LIBERDADES E GARANTIAS 

 

PARECER 

 

PROJETO DE LEI N.º 1234/XIII/4.ª (PCP) – ALTERA O CÓDIGO DO PROCESSO 

CIVIL ESTABELECENDO UM REGIME DE IMPENHORABILIDADE DA HABITAÇÃO 

PRÓPRIA E PERMANENTE E FIXANDO RESTRIÇÕES À PENHORA E À EXECUÇÃO DA 

HIPOTECA 

 

 

PARTE I - CONSIDERANDOS 

 

I. a) Nota introdutória 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do PCP tomaram a iniciativa de apresentar à 

Assembleia da República, em 15 de junho de 2019, o Projeto de Lei n.º 1234/XIII/4.ª – “Altera 

o Código do Processo Civil estabelecendo um regime de impenhorabilidade de habitação 

própria e permanente e fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca”. 

 

Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto na alínea b) do n.º 1 do artigo 

156.º da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118.º do Regimento da Assembleia 

da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124.º desse mesmo Regimento. 

 

Por despacho de Sua Excelência o Presidente da Assembleia da República, datado de 

19 de junho de 2019, a iniciativa vertente baixou à Comissão de Assuntos Constitucionais, 

Direitos, Liberdades e Garantias para emissão do respetivo parecer. 

 

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias solicitou, 

em 26 de junho de 2019, a emissão de parecer ao Conselho Superior da Magistratura, ao 
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Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à Ordem dos Solicitadores 

e dos Agentes de Execução. 

 

A discussão na generalidade desta iniciativa já se encontra agendada para a sessão 

plenária do próximo dia 4 de julho de 2019, em conjunto com a Proposta de Lei n.º 202/XIII/4.ª 

– “Altera o regime aplicável ao processo de inventário” e com o Projeto de Lei n.º 1235/XIII/4.ª 

(PCP) – “Altera o regime jurídico do processo de inventário reforçando os poderes gerais de 

controlo do juiz ”.  

 

 

I b) Do objeto, conteúdo e motivação da iniciativa 

 

A presente iniciativa pretende alterar o Código de Processo Civil, estabelecendo 

limitações à penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que constitua habitação própria e 

permanente do executado, bem como limitando a possibilidade da sua venda – cfr. artigo 1.º. 

 

Justificam os proponentes que “As dificuldades que atingiram as vidas de milhões de 

portugueses nos últimos anos tiveram consequências, em muitos casos, dramáticas. As 

situações em que muitos milhares de famílias ficaram sem as suas casas por terem perdido os 

seus rendimentos e não conseguirem fazer face às despesas que haviam assumido são uma 

dessas situações mais dramáticas”, considerando que continua a “revelar-se urgente a 

alteração deste quadro legal que dá cobertura à generalização das situações de perda da 

habitação, restringindo a possibilidade de penhora ou execução de hipoteca sobre a habitação 

a situações em que estejam esgotadas as possibilidades de pagamento de parte substancial do 

montante em dívida” – cfr. exposição de motivos. 

 

Neste sentido, o PCP propõe, em síntese, as seguintes alterações ao Código de Processo 

Civil – cfr. artigos 2.º e 3.º: 
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 Aditamento de um novo n.º 3 ao artigo 737.º (sendo o atual n.º 3 renumerado 

para n.º 4), relativo aos bens relativamente impenhoráveis, no qual se estabelece 

que a penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que seja habitação própria 

e permanente do executado está sujeita a limitações; 

 

 Alteração do n.º 3 do artigo 751.º, relativo à ordem de realização da penhora, 

passando a prever-se que a penhora do estabelecimento comercial apenas é 

admissível quando se revelar adequada ao montante do crédito exequendo e 

quando a penhora de outros bens presumivelmente não permita a satisfação 

integral do credor no prazo de doze meses; 

 

 Aditamento de um novo artigo 751.º-A que estabelece os casos em que é 

admissível a penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que seja habitação 

própria e permanente do executado. Assim: 

 

o Não é admitida a penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que seja 

habitação própria e permanente do executado quando se comprove a 

inexistência de rendimentos suficientes para assegurar a subsistência do 

executado ou do seu agregado familiar. Nestes casos, e quando esteja em 

causa o pagamento do crédito para aquisição do imóvel, pode ser 

estabelecida, para efeitos de penhora, uma renda mensal correspondente 

a 1/240 ou 1/180 do seu valor patrimonial, conforme se trate, 

respetivamente, de prédio rústico ou prédio urbano; 

 

o Fora dos casos previstos no ponto anterior, só é admitida a possibilidade 

de penhora ou execução da hipoteca sobre imóvel que seja habitação 

própria e permanente do executado quando, cumulativamente a execução 

se destine ao pagamento do crédito concedido para aquisição do imóvel 

ou de dívidas a este associadas e através da penhora de outros bens e 

rendimentos não seja possível a satisfação de pelo menos dois terços do 
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montante em dívida no prazo definido para pagamento do crédito 

concedido para aquisição do imóvel; 

 

o Nos casos em que, através da penhora de outros bens e rendimentos, seja 

possível satisfazer pelo menos dois terços do montante em dívida, não 

há lugar a penhora ou execução da hipoteca sobre imóvel que seja 

habitação própria e permanente do executado, devendo proceder-se à 

penhora dos rendimentos nos termos legalmente admissíveis, sendo que, 

nestas situações: 

 

 A dívida remanescente é reconhecida como crédito vencido 

podendo ser exigido o seu pagamento no decurso do prazo da 

penhora de bens e rendimentos, caso se verifique a existência 

superveniente de outros rendimentos ou património do 

executado; ou no prazo de cinco anos contados do final do prazo 

da penhora de rendimentos; 

 

 além dos bens e rendimentos do executado podem ser penhorados 

outros que este indique, desde que obtido o consentimento do 

respetivo titular e dentro dos limites legalmente admissíveis. 

 

 Aditamento de um novo artigo 751.º-B que determina o modo de concretização 

da venda na sequência de penhora ou execução de hipoteca. Assim: 

 

o Quando for admissível a penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel 

que seja habitação própria e permanente do executado, a venda do imóvel 

não pode ser concretizada quando o valor a realizar seja inferior ao 

montante que resultaria da penhora de outros bens e rendimentos nos 

termos do artigo 751.º-A; 
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o Quando haja lugar a penhora ou execução da hipoteca, o executado é 

constituído depositário do bem, não havendo obrigação de entrega do 

imóvel até que seja concretizada a venda do imóvel nos termos em que é 

legalmente admissível; 

 

o Enquanto não for concretizada a venda do imóvel, o executado pode 

proceder a pagamentos parciais do montante em dívida, sem encargos ou 

condições, sendo estes considerados para apuramento dos montantes 

relevantes para a concretização da venda do imóvel. 

 

Prevê-se que estas alterações entrem em vigor “no dia seguinte à sua publicação” – cfr. 

artigo 4.º. 

 

Esta iniciativa constitui a retoma, com alterações, do Projeto de Lei n.º 703/XII/4.ª 

(PCP) – “Estabelece restrições à penhora e execução de hipoteca sobre a habitação”, o qual 

foi rejeitado na generalidade em 19 de dezembro de 2014, com os votos contra do PSD e CDS-

PP, a favor do PCP, BE e PEV, e a abstenção do PS – cfr. DAR I Série n.º 33 2014-12-20, pág. 

46. 

 

 

PARTE II – OPINIÃO DA RELATORA 

 

 A signatária do presente relatório exime-se, neste sede, de manifestar a sua opinião 

política sobre o Projeto de Lei n.º 1234/XIII/4.ª (PCP), a qual é, de resto, de “elaboração 

facultativa” nos termos do n.º 3 do artigo 137.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

 

PARTE III - CONCLUSÕES 

 

1. O PCP apresentou à Assembleia da República o Projeto de Lei n.º 1234/XIII/4.ª – 

“Altera o Código do Processo Civil estabelecendo um regime de impenhorabilidade de 
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I. Análise da iniciativa  

• A iniciativa  

A iniciativa legislativa sub judice visa introduzir alterações específicas no Código de 

Processo Civil, incidindo sobre os artigos 737.º (Bens relativamente impenhoráveis) e 

751.º (Ordem de realização da penhora), e aditando dois novos artigos – os artigos 

751.º-A (Admissibilidade de penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel que seja 

habitação própria e permanente do executado) e 752.º-B (Concretização da Venda na 

sequência de penhora ou execução de hipoteca) -, de forma a estabelecer um regime 

de impenhorabilidade da habitação própria e permanente e fixando restrições à penhora 

e à execução de hipoteca. 

Conforme é mencionado na exposição de motivos, a intervenção legislativa neste 

âmbito assenta na necessidade de encontrar soluções para o problema da perda da 

habitação própria e permanente que, nos últimos anos, atingiu milhares de famílias 

portuguesas que, «esmagadas pelas medidas económicas e sociais tomadas por 

sucessivos governos, foram empurradas para situações de perda de rendimentos, 

falência ou insolvência». 

Consideram os proponentes que a lei revelou-se duramente penalizadora das famílias 

portuguesas num quadro em que os direitos básicos e fundamentais das famílias a 

condições mínimas de dignidade foram postos em confronto com os interesses dos 

credores, particularmente da banca, concluindo que «com as soluções agora avançadas 

(…) preserva-se o direito à manutenção da habitação e privilegiam-se soluções 

alternativas àquelas que têm conduzido à situação, reconhecida generalizadamente 

como injusta, de empurrar para fora de casa famílias a quem já pouco ou nada resta de 

conforto»1.  

                                                           
1 No mesmo sentido, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou, na presente e na anterior Legislaturas, os Projeto de Lei 

n.os 88/XIII/1.ª (PCP) - Estabelece um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente fixando restrições 

à penhora e à execução de hipoteca, e 703/XII/4.ª (PCP) - Estabelece restrições à penhora e execução de hipoteca sobre 

a habitação. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38850
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38850
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Nesse sentido, o objetivo pretendido com esta alteração é o de impedir a penhora ou 

execução de hipoteca sobre imóveis com finalidade de habitação própria e permanente 

quando se comprove a inexistência de rendimentos suficientes para assegurar a 

subsistência do executado ou do seu agregado familiar. 

Caso não se verifique a circunstância acima referida, a penhora ou execução da 

hipoteca só será admissível se não for possível garantir, com a penhora de outros bens 

ou rendimentos, o pagamento de dois terços do montante em dívida no prazo fixado 

para o pagamento do crédito concedido para a aquisição do imóvel. Ainda assim, a 

venda judicial apenas se poderá concretizar se o montante a resultar da mesma for 

superior ao que resultaria da penhora de outros bens e rendimentos do executado, 

podendo essa penhora incidir sobre rendimentos de terceiros que o executado indique, 

desde que obtido o respetivo consentimento. 

O Projeto de Lei em apreço contém quatro artigos preambulares: o primeiro definidor do 

respetivo objeto; o segundo promovendo a alteração dos artigos 737.º e 751.º do Código 

de Processo civil; o terceiro aditando dois novos artigos – os artigos 751.º-A e 751.º-B - 

ao Código de Processo Civil; e o quarto determinando que o início de vigência das 

normas ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação. 

 

• Enquadramento jurídico nacional  

A Constituição da República Portuguesa determina no n.º 1 do seu artigo 65.º que 

«todos têm direito, para si e para a sua família, a uma habitação de dimensão adequada, 

em condições de higiene e conforto e que preserve a intimidade pessoal e a privacidade 

familiar». O n.º 2 do mesmo artigo acrescenta que para assegurar o direito à habitação, 

incumbe ao Estado, nomeadamente, «programar e executar uma política de habitação 

inserida em planos de ordenamento geral do território e apoiada em planos de 

urbanização que garantam a existência de uma rede adequada de transportes e de 

equipamento social; promover, em colaboração com as regiões autónomas e com as 

                                                           
 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art65
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autarquias locais, a construção de habitações económicas e sociais; e estimular a 

construção privada, com subordinação ao interesse geral, e o acesso à habitação 

própria ou arrendada». De referir, também, os artigos 70.º e 72.º da Lei Fundamental 

que estipulam, respetivamente, que «os jovens gozam de proteção especial para 

efetivação dos seus direitos económicos, sociais e culturais, designadamente, no 

acesso à habitação» e que «as pessoas idosas têm direito à segurança económica e a 

condições de habitação e convívio familiar e comunitário que respeitem a sua autonomia 

pessoal e evitem e superem o isolamento ou a marginalização social». Por último, 

menciona-se o n.º 1 do artigo 62.º da Constituição, que consagrou o direito de 

propriedade privada para todos. 

De acordo com os Profs. Drs. Gomes Canotilho e Vital Moreira, o direito à habitação 

«consiste, por um lado, no direito de não ser arbitrariamente privado da habitação ou de 

não ser impedido de conseguir uma; neste sentido, o direito à habitação reveste a forma 

de «direito negativo», ou seja, de direito de defesa, determinando um dever de 

abstenção do Estado e de terceiros, apresentando-se, nessa medida, como um direito 

análogo aos «direitos, liberdades e garantias» (cfr. artigo 17.º). Por outro lado, o direito 

à habitação consiste no direito a obtê-la por via de propriedade ou arrendamento, 

traduzindo-se na exigência das medidas e prestações estaduais adequadas a realizar 

tal objetivo. Neste sentido, o direito à habitação apresenta-se como verdadeiro e próprio 

«direito social»2. 

No mesmo sentido, os Profs. Drs. Jorge Miranda e Rui Medeiros defendem que «o 

direito à habitação não se confunde com o direito de propriedade, mesmo na sua 

dimensão positiva enquanto direito à aquisição de propriedade. O direito à habitação, 

por si só, não se esgota ou, ao menos, não aponta, ainda que de modo primordial ou a 

título principal, para o direito a ter uma habitação num imóvel da propriedade do cidadão 

(Acórdão n.º 649/99). Daí que uma norma que admite a penhora de um imóvel onde se 

situe a casa de habitação do executado e seu agregado familiar não viole o direito que 

todos têm de haver, para si e para a sua família, uma habitação de dimensão adequada, 

                                                           
2 J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa Anotada, Volume I, Coimbra Editora, 

2007, pág. 834. 

https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art70
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art72
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art62
https://www.parlamento.pt/Legislacao/Paginas/ConstituicaoRepublicaPortuguesa.aspx#art17
https://dre.pt/application/file/a/1753986
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em condições de higiene e conforto, pois a habitação em causa, desligada da 

titularidade do direito real de propriedade sobre o imóvel onde essa habitação se situa, 

não é afetada, já que pela penhora o executado e sua família não são privados da 

respetiva habitação, podendo, pois, manter-se no imóvel (Acórdão n.º 649/99)»3. 

Importa começar por referir que a penhora é o «ato judicial de apreensão dos bens do 

executado, que ficam à disposição do tribunal para o exequente ser pago por eles4. Nos 

termos do n.º 1 do artigo 735.º do Código de Processo Civil (CPC) «estão sujeitos à 

execução todos os bens do devedor suscetíveis de penhora que, nos termos da lei 

substantiva, respondem pela dívida exequenda». «A penhora limita-se aos bens 

necessários ao pagamento da dívida exequenda e das despesas previsíveis da 

execução, as quais se presumem, para o efeito de realização da penhora e sem prejuízo 

de ulterior liquidação, no valor de 20 %, 10 % e 5 % do valor da execução, consoante, 

respetivamente, este caiba na alçada do tribunal da comarca, a exceda, sem exceder o 

valor de quatro vezes a alçada do tribunal da Relação, ou seja superior a este último 

valor» (n.º 3 do artigo 735.º do CPC). Os bens podem ser absoluta ou totalmente 

impenhoráveis (artigo 736.º do CPC), relativamente impenhoráveis (artigo 737.º do 

CPC) ou parcialmente penhoráveis (artigo 738.º do CPC). 

A penhora começa pelos bens cujo valor pecuniário seja de mais fácil realização e se 

mostrem adequados ao montante do crédito do exequente (n.º 1 do artigo 751.º do CPC 

e n.º 1 do artigo 219.º do Código de Procedimento e de Processo Tributário). Podem ser 

penhorados bens imóveis, bens móveis ou juntamente bens móveis e imóveis, 

automóveis, dinheiro ou valores depositados, créditos, participações em sociedades 

como quotas ou ações, títulos de crédito, abonos, vencimentos ou salários bem como 

outros rendimentos. 

Com a implementação do projeto Justiça Tributária Eletrónica - Plano Estratégico para 

a Justiça e Eficácia Fiscal, a tramitação dos processos passou a ser feita, na sua maior 

parte, de forma automática. Este projeto apresenta como objetivo simplificar o 

cumprimento das obrigações fiscais dos contribuintes, aumentar a eficácia da 

                                                           
3 Jorge Miranda e Rui Medeiros, Constituição Portuguesa Anotada, Tomo II, Coimbra Editora, 2006, págs. 665 e 666. 

4 Ana Prata, Dicionário Jurídico, Volume I, Almedina, 2006, pág. 1035. 

https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251027/73689082/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34580575/view
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251028/73689083/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251028/73689084/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251028/73689085/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251028/73689099/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/122178580/201906251031/73698899/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34577575/view
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/Justi%C3%A7a-Tribut%C3%A1ria-Electr%C3%B3nica.aspx
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/Justi%C3%A7a-Tribut%C3%A1ria-Electr%C3%B3nica.aspx
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administração fiscal na cobrança de dívidas e no sancionamento de atos ilícitos e 

proporcionar aos contribuintes o rápido reconhecimento dos seus direitos nas situações 

de litígio, diminuindo os custos de contexto para empresas e cidadãos, com recurso à 

exploração das novas tecnologias, apresentando como estratégia a informatização, 

desmaterialização e automatização dos procedimentos de cobrança coerciva, 

contraordenação, reclamações graciosas, inquéritos criminais e impugnações judiciais 

na fase administrativa e disponibilização na Internet das funcionalidades disponíveis nos 

serviços5. 

Sobre matérias complementares foram aprovadas pela Assembleia da República, na XII 

Legislatura, um conjunto de diplomas que tendo por base o sobreendividamento das 

famílias, visam a proteção dos devedores de crédito à habitação.  

Em primeiro lugar cumpre destacar a Lei n.º 57/2012, de 9 de novembro6, que aprovou 

a 2.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 158/2002, de 2 de julho, permitindo o reembolso do 

valor de planos poupança para pagamento de prestações de crédito à habitação. A 

redação introduzida por aquela lei foi, por sua vez, alterada pela Lei n.º 44/2013, de 3 

de julho 7 , permitindo-se agora o reembolso do valor dos planos de poupança no 

pagamento de prestações de contratos de crédito sobre imóvel destinado a habitação 

própria e permanente do participante, mesmo que garantidos por hipoteca (alínea g) do 

n.º 1 do artigo 4.º). 

Na mesma data foi também publicada a Lei n.º 58/2012, de 9 de novembro8, diploma 

que criou um regime extraordinário de proteção de devedores de crédito à habitação em 

situação económica muito difícil. Nos termos do n.º 1 do artigo 2.º o regime previsto 

nesta lei aplica-se às situações de incumprimento de contratos de mútuo celebrados no 

âmbito do sistema de concessão de crédito à habitação destinado à aquisição, 

construção ou realização de obras de conservação e de beneficiação de habitação 

própria permanente de agregados familiares que se encontrem em situação económica 

                                                           
5 Informação constante do sítio da Agência para a Modernização Administrativa. 

6 Vd. trabalhos preparatórios. 

7 Vd. trabalhos preparatórios. 

8 Vd. trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/application/file/a/191950
https://dre.pt/application/file/a/142666
https://dre.pt/application/file/a/497372
https://dre.pt/application/file/a/497372
https://dre.pt/application/file/a/191949
http://www.rcc.gov.pt/Directorio/Temas/MA/Paginas/Justi%C3%A7a-Tribut%C3%A1ria-Electr%C3%B3nica.aspx
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=36953
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37657
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37015
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muito difícil e apenas quando o imóvel em causa seja a única habitação do agregado 

familiar e tenha sido objeto de contrato de mútuo com hipoteca. A Lei n.º 58/2012, de 9 

de novembro, foi alterada pela Lei n.º 58/2014, de 25 de agosto9, que introduziu um 

conjunto de modificações, designadamente, o aumento do valor patrimonial tributário 

dos imóveis objeto de crédito à habitação, e a inserção e autonomização da figura dos 

agregados considerados “famílias numerosas”. 

Seguiu-se a Lei n.º 59/2012, de 9 de novembro10, que veio criar salvaguardas para os 

mutuários de crédito à habitação tendo, com esse objetivo, alterado o Decreto-Lei n.º 

349/98, de 11 de novembro; e a Lei n.º 60/2012, de 9 de novembro11, que alterou o 

Código de Processo Civil, modificando as regras relativas à ordem de realização da 

penhora e à determinação do valor de base da venda de imóveis em processo de 

execução. 

Finalmente, a Resolução da Assembleia da República n.º 129/2012, de 19 de outubro12, 

recomendou ao Governo que solicitasse ao Banco de Portugal a criação de um manual 

de boas práticas em matéria de prevenção e de sanação de situações de incumprimento 

de contratos de crédito com particulares, enquanto a Resolução da Assembleia da 

República n.º 130/2012, de 19 de outubro13, recomendou ao Governo que procedesse 

à criação de um incentivo adicional à desistência ou acordo em processos de execução 

que envolvam penhoras de imóveis que constituam habitação própria e permanente dos 

executados e que, apesar da taxa de justiça agravada, foram iniciados. 

Mais recentemente, a Lei n.º 13/2016, de 23 de maio, alterou o Código de Procedimento 

e de Processo Tributário e a Lei Geral Tributária, com o fim de proteger a casa de 

morada de família no âmbito de processos de execução fiscal. 

                                                           
9 Vd. trabalhos preparatórios. 

10 Vd. trabalhos preparatórios. 

11 Vd. trabalhos preparatórios. 

12 Vd. trabalhos preparatórios. 

13 Vd. trabalhos preparatórios. 

https://dre.pt/application/file/a/56346454
https://dre.pt/application/file/a/191952
https://dre.pt/application/file/a/234259
https://dre.pt/application/file/a/234259
https://dre.pt/application/file/a/191953
https://dre.pt/application/file/a/192365
https://dre.pt/application/file/a/192362
https://dre.pt/application/file/a/192362
https://dre.pt/application/file/a/74499667
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38207
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37016
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37037
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37035
http://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37034
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No sítio relativo à venda eletrónica de bens penhorados podemos consultar a evolução 

das vendas realizadas por tipo de bem entre 2017 e 2019 (até 25 de junho): 

 

Vendas em Curso por Tipo de Bem 2017 2018 2019 Total 

Outros Valores e Rendimentos 663 633 407 1703 

Partes Sociais em Sociedades 8 20 5 33 

Veículos 965 1123 525 2613 

Imóveis 1544 1552 640 3736 

Total 3180 3328 1577 8085 

 

 

Segundo o Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2017, 

naquele ano registaram-se 2.528.026 penhoras marcadas. Porém, foi no ano de 2016 

que se registou o maior número de penhoras marcadas de sempre. «Este resultado não 

pode ser dissociado da implementação do sistema de penhoras eletrónicas, que 

sistematizou a nível nacional a integração dos sistemas e a automatização dos 

procedimentos de deteção dos bens penhoráveis e da promoção dos atos de penhora 

pelos órgãos de execução fiscal. Em 2017 o número de penhoras marcadas foi 

semelhante ao registado em 2015. (…) As penhoras incidem sobre vários tipos de ativos 

e, o gráfico seguinte mostra a sua distribuição. A penhora de créditos é a que assume 

maior expressão, representando 27% das penhoras marcadas. Os Vencimentos e 

Salários e Outros Valores e Rendimentos, com 24% e 23% respetivamente, são os 

ativos que surgem em segundo e terceiro lugares, na totalidade das penhoras 

marcadas. Os Imóveis representam apenas 2% do total das penhoras marcadas»14. 

                                                           
14 Relatório sobre o Combate à Fraude e Evasão Fiscais e Aduaneiras de 2017, págs. 154 e 155. 

https://vendas.portaldasfinancas.gov.pt/bens/estatisticas.action
https://www.portugal.gov.pt/download-ficheiros/ficheiro.aspx?v=a2893ee2-ada7-4c16-9dc5-4c38eea47c8e
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De acordo com a exposição de motivos da presente iniciativa, tendo a lei demonstrado 

ser «duramente penalizadora das famílias portuguesas» em matéria de defesa da 

habitação, o «PCP contribuiu com os projetos de Lei n.os 243/XII 15  e 500/XII 16 » 

propondo, para o efeito, «alterações legislativas ao regime de crédito à habitação». 

Também, «aquando da revisão do Código de Processo Civil, em abril de 2013, o PCP 

alertou na sua declaração de voto para o facto de se permitir a perda da habitação de 

alguém que aufere o salário mínimo por uma dívida de 1800 euros». Por fim, «já em 

2015, o Grupo Parlamentar do PCP apresentou e trouxe à discussão o Projeto de Lei 

n.º 703/XII 17  com vista à alteração da lei de forma a impedir que este flagelo se 

mantivesse». 

Tendo todas as iniciativas mencionadas sido rejeitadas, o Grupo Parlamentar do PCP 

propõe agora a alteração dos artigos 737.º e 751.º do Código de Processo Civil, artigos 

estes que, até à data, não foram objeto de qualquer modificação e ainda, o aditamento 

dos artigos 751.º-A - Admissibilidade de penhora ou execução de hipoteca sobre imóvel 

que seja habitação própria e permanente do executado e 752.º-A - Concretização da 

venda na sequência de penhora ou execução de hipoteca, com o fim de estabelecer um 

                                                           
15 Rejeitado na votação na generalidade. 

16 Rejeitado na votação na generalidade. 

17 Rejeitado na votação na generalidade. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37032
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38200
http://debates.parlamento.pt/catalogo/r3/dar/01/12/02/081/2013-04-19/52?pgs=47&org=PLC&plcdf=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38850
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38850
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251028/73689084/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/121702376/201906251028/73689099/diploma/indice
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/34580575/view
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regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente, fixando também 

restrições à penhora e à execução de hipoteca. 

 

II. Enquadramento parlamentar  

• Iniciativas pendentes (iniciativas legislativas e petições)  

Consultada a base de dados da Atividade Parlamentar (AP), verificou-se estarem 

pendentes as seguintes iniciativas legislativas sobre alteração do Código de Processo 

Civil (embora apenas a primeira incidindo sobre a matéria objeto de regulação na 

presente iniciativa): 

 Proposta de Lei n.º 202/XIII/4.ª (GOV) - Altera o regime aplicável ao processo de 

inventário; 

 Projeto de Lei n.º 1192/XIII/4.ª (BE) - Altera o Código de Processo Civil e o 

Código de Processo Penal, alargando as possibilidades de recurso de decisões 

que atentem contra valores fundamentais (8.ª alteração ao Código de Processo 

Civil e 34.ª alteração ao Código de Processo Penal); 

 Projeto de Lei n.º 1158/XIII/4.ª (PS) - Reforçando a proteção de advogados em 

matéria de parentalidade ou doença grave, alterando o Código do Processo Civil 

e o Código do Processo Penal; 

 Projeto de Lei n.º 783/XIII (CDS-PP) - 6.ª alteração ao Código de Processo Civil, 

aprovado pela Lei n.º 41/2013, de 26 de junho. 

 

Consultada a mencionada base de dados (AP), não foi identificada qualquer petição 

pendente sobre a matéria da iniciativa legislativa em apreciação. 

 

• Antecedentes parlamentares (iniciativas legislativas e petições)  

Da atual e anterior Legislaturas, encontram-se registadas as seguintes iniciativas 

legislativas, de apreciação já concluída, sobre a matéria processual civil objeto da 

presente iniciativa (condições de penhorabilidade da habitação própria e permanente do 

executado): 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43773
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43773
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43660
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43660
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43660
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43660
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43526
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43526
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43526
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42217
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=42217


________________________________________________________ 

 

Projeto de Lei n.º 1234/XIII/4.ª (PCP) 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias (1.ª) 

 11 

 

 

NOTA TÉCNICA  

 Proposta de Lei n.º 14/XIII/1.ª (ALRAM) - Alteração ao Código de Processo Civil 

e ao Código de Procedimento e de Processo Tributário; 

 Projeto de Lei n.º 86/XIII/1.ª (BE) - Garante a impenhorabilidade e a 

impossibilidade de execução de hipoteca do imóvel de habitação própria e 

permanente por dívidas fiscais (altera o Código de Procedimento e Processo 

Tributário, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 433/99, de 26 de outubro); 

 Projeto de Lei n.º 87/XIII/1.ª (PS) - Protege a casa de morada de família no 

âmbito de processos de execução fiscal; 

 Projeto de Lei n.º 88/XIII/1.ª (PCP) - Estabelece um regime de impenhorabilidade 

da habitação própria e permanente fixando restrições à penhora e à execução 

de hipoteca; 

 Projeto de Lei n.º 89/XIII/1.ª (PCP) - Suspende as penhoras e vendas de 

habitação própria e permanente em processos de execução fiscal e determina a 

aplicação de um regime de impenhorabilidade desses imóveis.  

 Projeto de Lei n.º 702/XII/4.ª (BE): - Institui a impenhorabilidade do imóvel próprio 

de habitação permanente (altera o Decreto Lei 433/99, de 26 de outubro, e a Lei 

41/2013, de 26 de junho); 

 Projeto de Lei n.º 703/XII/4.ª (PCP): - Estabelece restrições à penhora e execução 

de hipoteca sobre a habitação; 

 Proposta de Lei n.º 113/XII/2.ª (GOV) - Aprova o Código de Processo Civil; 

 Projeto de Lei n.º 243/XII/1.ª (PCP) – Medidas para garantir a manutenção da 

habitação. 

 

Consultada a mencionada base de dados (AP), foram identificadas as seguintes 

petições sobre a matéria em apreciação: 

 Petição n.º 380/XII/3.ª – Impenhorabilidade do Bem de família; 

 Petição 57/XII/1.ª - Solicita a alteração do artigo 823.º do Código de Processo Civil, 

no sentido de passar a ser impenhorável a casa de morada de família do executado 

se o exequente for o Estado, as autarquias locais ou a Segurança Social. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40076
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=40076
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39930
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39931
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39931
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39933
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39933
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39933
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39932
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39932
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=39932
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38848
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38848
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38848
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38850
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=38850
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37372
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37032
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=37032
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12505
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12169
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12169
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=12169
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III. Apreciação dos requisitos formais  

 

• Conformidade com os requisitos constitucionais, regimentais e formais 

A iniciativa legislativa em análise é subscrita por 14 Deputados do Grupo Parlamentar 

do Partido Comunista Português (PCP), ao abrigo do disposto no n.º 1 do artigo 167.º 

da Constituição, e no artigo 118.º do Regimento da Assembleia da República (RAR), 

que consagram 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. 

Toma a forma de projeto de lei, nos termos do n.º 1 do artigo 119.º do RAR. Encontra-

se redigido sob a forma de artigos, é precedido de uma breve exposição de motivos e 

tem uma designação que traduz sinteticamente o seu objeto principal, pelo que cumpre 

os requisitos formais estabelecidos no n.º 1 do artigo 124.º do RAR. De igual modo, 

encontram-se respeitados os limites à admissão das iniciativas, previstos no n.º 1 do 

artigo 120.º do RAR, uma vez que este Projeto de Lei parece não infringir princípios 

constitucionais e define concretamente o sentido das modificações a introduzir na ordem 

legislativa. 

A iniciativa deu entrada a 15 de junho, foi admitida e anunciada a 19 de junho, data em 

que baixou, na generalidade, à Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, 

Liberdades e Garantias (1.ª), que nomeou relatora do parecer a Sr.ª Deputada Emília 

Cerqueira (PSD). Encontra-se agendada para a reunião plenária de 4 de julho, por 

arrastamento com a Proposta de Lei n.º 202/XIII/4.ª (GOV), sobre matéria conexa (cf. 

Súmula n.º 90, da Conferência de Líderes de 12.06.2019). 

• Verificação do cumprimento da lei formulário 

O título da presente iniciativa legislativa - «Altera o Código do Processo Civil 

estabelecendo um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente e 

http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/constpt2005.pdf
http://www.parlamento.pt/Legislacao/Documents/Legislacao_Anotada/RegimentoAR_Simples.pdf
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fixando restrições à penhora e à execução de hipoteca» - traduz sinteticamente o seu 

objeto, mostrando-se em conformidade ao disposto no n.º 2 do artigo 7.º da Lei 

Formulário18, embora possa ser objeto de aperfeiçoamento, em sede de apreciação na 

especialidade ou em redação final.  

A iniciativa pretende alterar o Código do Processo Civil, aprovado pela Lei n.º 41/2013, 

de 26 de junho, e que sofreu várias modificações até à presente data. 

Nos termos do artigo 6.º da lei formulário, os: «Os diplomas que alterem outros devem 

indicar o número de ordem da alteração introduzida e, caso tenha havido alterações 

anteriores, identificar aqueles diplomas que procederam a essas alterações, ainda que 

incidam sobre outras normas».   

A lei formulário foi aprovada e publicada num contexto de ausência de um Diário da 

República Eletrónico, sendo que, neste momento, o mesmo é acessível universal e 

gratuitamente. Assim, por motivos de segurança jurídica e para tentar manter uma 

redação simples e concisa, parece-nos mais seguro e eficaz não acrescentar o elenco 

dos diplomas que procederam a alterações ou o número de ordem da alteração, quando 

a iniciativa incida sobre códigos (como é o caso), leis ou regimes gerais, regimes 

jurídicos ou atos legislativos de estrutura semelhante. 

Assim, em caso de aprovação sugere-se o aperfeiçoamento do título: 

«Estabelece um regime de impenhorabilidade da habitação própria e permanente 

e fixa restrições à penhora e à execução de hipoteca, alterando o Código do 

Processo Civil» 

O autor não promoveu a republicação, em anexo, do Código do Processo Civil, nem tal 

se justifica, dada a exceção prevista no final da alínea a) do n.º 3 do artigo 6.º da lei 

formulário. 

                                                           
18 A Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, alterada e republicada pela Lei n.º 43/2014, de 11 de julho, que estabelece um 

conjunto de normas sobre a publicação, a identificação e o formulário dos diplomas. 

https://dre.pt/application/file/25346100
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Em caso de aprovação, esta iniciativa revestirá a forma de lei, nos termos do n.º 3 do 

artigo 166.º da Constituição, pelo que deve 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 n.º 74/98, de 11 de novembro. 

No que respeita ao início de vigência, o artigo 4.º deste projeto de lei estabelece que a 

sua entrada em vigor ocorrerá no dia seguinte ao da sua publicação, mostrando-se 

assim conforme com o previsto no n.º 1 do artigo 2.º da Lei n.º 74/98, de 11 de novembro, 

segundo o qual os atos legislativos «entram em vigor no dia neles fixado, não podendo, 

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

Nesta fase do processo legislativo, a iniciativa em análise não nos suscita outras 

questões no âmbito da lei formulário. 

 

• Regulamentação ou outras obrigações legais 

A iniciativa não contém qualquer norma de regulamentação nem prevê qualquer outra 
obrigação legal. 

 

 

IV. Análise de direito comparado  

 

• Enquadramento internacional  

Países europeus 

 

A legislação comparada é apresentada para os seguintes Estados-Membros da União 

Europeia: Espanha e França. 

ESPANHA 

A penhora é gerada, por norma, como resultado de uma obrigação de crédito que não 

foi cumprida voluntariamente pelo seu devedor. Desta forma, o credor pode invocar a 
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proteção do seu crédito aos tribunais para garantir a cobrança do mesmo. Assim, a 

penhora é sempre decretada por uma ordem judicial. 

A Constituição Espanhola de 1978 confere aos juízes e tribunais, nos artigos 117.º e 

118.º, a função não só de julgar mas também de fazer cumprir as suas decisões. Desta 

forma, as partes no processo têm a obrigação de cumprir sentenças e outras decisões 

judiciais, bem como de prestar a cooperação necessária para fazer cumprir o que foi 

decidido. Compete ao juiz garantir que esses requisitos sejam cumpridos de forma 

adequada. 

O embargo de bienes encontra-se estipulado nos artigos 584.º e seguintes do Código 

de Processo Civil - Ley de Enjuiciamiento Civil. 

No artigo 584.º da Ley de Enjuiciamiento Civil prevê-se que não serão apreendidos bens 

cujo valor previsível exceda o montante para o qual a execução foi decretada. 

O Artículo 605 trata dos Bienes absolutamente inembargables indicando o seguinte: 

«No serán en absoluto embargables: 

1.º Los bienes que hayan sido declarados inalienables. 

2.º Los derechos accesorios, que no sean alienables con independencia del principal. 

3.º Los bienes que carezcan, por sí solos, de contenido patrimonial. 

4.º Los bienes expresamente declarados inembargables por alguna disposición legal.» 

 

O Artículo 606 indica que são ainda inembargables: 

«1.º El mobiliario y el menaje de la casa, así como las ropas del ejecutado y de su familia, 

en lo que no pueda considerarse superfluo. En general, aquellos bienes como alimentos, 

combustible y otros que, a juicio del tribunal, resulten imprescindibles para que el 

ejecutado y las personas de él dependientes puedan atender con razonable dignidad a 

su subsistencia. 

2.º Los libros e instrumentos necesarios para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a 

que se dedique el ejecutado, cuando su valor no guarde proporción con la cuantía de la 

deuda reclamada. 

3.º Los bienes sacros y los dedicados al culto de las religiones legalmente registradas. 

4.º Las cantidades expresamente declaradas inembargables por Ley. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a117
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-31229&p=20110927&tn=1#a118
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190415&tn=2
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190415&tn=1#a584
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190415&tn=1#a605
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-323&p=20190415&tn=1#a606
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5.º Los bienes y cantidades declarados inembargables por Tratados ratificados por 

España.» 

FRANÇA 

Em França, uma penhora imobiliária é uma apreensão judicial que permite vender 

(normalmente em leilão público) imóveis para pagar dívidas a credores.19 

A penhora imobiliária foi reformada em 2006 e era regida pelos artigos 2190 e seguintes 

do Código Civil, revogado pelo artigo 4.º da Ordonnance n.° 2011-1895 du 19 décembre 

2011 relative à la partie législative du code des procédures civiles d'exécution, e pelo 

Livro III do Código de Execução Civil . O juiz de execução («JEX») verifica a legalidade 

do processo, resolve as disputas que podem surgir nesta ocasião e ordena a venda da 

propriedade apreendida. Anteriormente, havia um juiz de execução hipotecária. 

A penhora é solicitada por um credor com a finalidade de recuperar o seu crédito. Para 

isso, deve ter na sua posse um título executivo, isto é, uma decisão final transitada em 

julgado, que reconheça a dívida e ordene ao devedor que efetue o pagamento. O 

montante do crédito deve ser proporcional ao valor da propriedade. 

Nos termos do Article L311-6 do Code des procédures civiles d'exécution «Sauf 

dispositions législatives particulières, la saisie immobilière peut porter sur tous les droits 

réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, 

susceptibles de faire l'objet d'une cession.» 

 

V. Consultas e contributos 

• Consultas obrigatórias e facultativas 

Em 26 de junho de 2019, a Comissão solicitou parecer escrito ao Conselho Superior da 

Magistratura, ao Conselho Superior do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e à 

Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução. 

                                                           
19  Sobre a penhora de imóveis e os procedimentos da mesma aceder ao site https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F16987. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20190627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexteArticle.do;jsessionid=D94BDEDE1F2C5F1745B627C612B1D42F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000025024671&cidTexte=LEGITEXT000025024456&dateTexte=20190627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025009816&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000025009816&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=D94BDEDE1F2C5F1745B627C612B1D42F.tplgfr28s_2?idSectionTA=LEGISCTA000025026542&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20190627
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=D94BDEDE1F2C5F1745B627C612B1D42F.tplgfr28s_2?idArticle=LEGIARTI000025025936&cidTexte=LEGITEXT000025024948&dateTexte=20190627
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16987
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F16987
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Todos os pareceres e contributos remetidos à Assembleia da República serão 

publicados na referida página da iniciativa na Internet. 

 

VI. Avaliação prévia de impacto 

 

• Avaliação sobre impacto de género  

O preenchimento, pelo proponente, da ficha de avaliação prévia de impacto de género 

da presente iniciativa, em cumprimento do disposto na Lei n.º 4/2018, de 9 de fevereiro, 

devolve como resultado uma valoração neutra do 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. No caso presente não parecem colocar-se 

questões de linguagem discriminatória e, tratando-se de alterações a diplomas 

existentes, deverá sempre ser respeitada a coerência terminológica com os textos em 

vigor. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43840
http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679595842774f6a63334e7a637664326c756157357059326c6864476c3259584d7657456c4a535339305a58683062334d76634770734d54497a4e43315953556c4a587a45756347526d&fich=pjl1234-XIII_1.pdf&Inline=true

