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Síntese de Audiência 

 

 

Dia: 11 de julho de 2013                                                                       

 

ENTIDADES: Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses 

 
 
ASSUNTO: Proposta de Lei n.º 154/XII/2.ª (GOV)  
 
 

Recebida pelos Senhores Deputados: 

 Eduardo Cabrita (PS), Presidente da Comissão 

 Paulo Batista Santos (PSD), Vice-presidente da Comissão. 

 

 

Síntese dos Temas Abordados: 

A audiência enquadrou-se no âmbito da apreciação, na Comissão, da Proposta de Lei 

n.º 154/XII/2.ª (GOV) – Institui e regula o sistema de requalificação de trabalhadores 

em funções públicas visando a melhor afetação dos recursos humanos da 

Administração Pública, e procede à nona alteração à Lei n.º 12 A/2008, de 27 de 

fevereiro, à quinta alteração ao Decreto-Lei n.º 74/70, de 2 de março, à décima 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 139-A/90, de 28 de abril, à terceira alteração ao 

Decreto-Lei n.º 209/2009, de 3 de setembro, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 

132/2012, de 27 de junho. 

O Senhor Presidente da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública 

abriu os trabalhos, dando as boas-vindas ao Senhor Presidente e demais delegação 

da Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses, apresentando o Senhor Vice-

Presidente da Comissão, igualmente presente. 

De seguida, deu conta da metodologia de condução dos trabalhos, tendo dado a 

palavra à ASDP para uma intervenção. O Senhor Presidente da Associação recordou 
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o teor do parecer emitido pela ASDP em sede de apreciação pública da Proposta de 

Lei, apresentando propostas concretas quanto à redação da iniciativa. 

O Senhor Presidente agradeceu as informações prestadas pela ASDP e deu conta da 

tramitação – já desenvolvida e futura – da Proposta de Lei em apreço.  

Em sede de debate, interveio o Senhor Vice-Presidente da Comissão, após o que o 

Senhor Presidente agradeceu a presença da ASDP, as informações prestadas e as 

sugestões apresentadas, dando por encerrados os trabalhos. 

 

Diversas informações sobre a audiência, nomeadamente a documentação entregue, 

podem ser encontradas na página internet da Comissão. 

 

Palácio de São Bento, em 11 de julho de 2013 

 
 
 
 

O Presidente da Comissão  

Eduardo Cabrita 
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