
 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

Secção I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os 

artigos 77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(…) 

(…). 

 

Artigo 325.º-A 

(…) 

 

1- (…) 

2- A autorização legislativa é concedida com os seguintes sentido e extensão: 

 a) (…); 

 b) (…); 

 c) (…);  
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 d) Determinar a proibição da cessação dos contratos de trabalho, 

independentemente da natureza do vínculo laboral, e dos contratos de 

prestação de serviços com trabalhador independente, assim como o início 

dos respetivos procedimentos pelo empregador abrangido pelo apoio à 

retoma progressiva de atividade, durante o período em que o apoio é 

concedido e nos 12 meses seguintes;  

 e) (…) 

3- (…)» 

 

Nota Justificativa: Na sequência da pandemia de COVID-19 e das medidas 

que as empresas estão a tomar, são inúmeros os atentados aos direitos dos 

trabalhadores nos vários sectores de atividade, afetando particularmente 

aqueles que se encontram numa situação precária.  

 

Muitos trabalhadores com vínculos precários estão a ser descartados, 

nomeadamente através da não renovação ou cessação dos contratos, em 

vários setores, desde a indústria aos serviços, com particular incidência na 

hotelaria e restauração. 

 

Para além dos contratos que findam o termo, há empresas a cessar os 

contratos a termo, antecipando o seu termo e/ou a fazer cessar contratos a 

termo incerto antes do termo do motivo ou situação concreta que lhes deu 

origem. Há mesmo empresas que estão a pressionar os trabalhadores para 

acordos de revogação dos seus contratos de trabalho, alegando a situação 

económica pontual da empresa provocada pela COVID-19. 

 

De facto, desde o início do mês de março, estima-se que haja mais 100.000 

desempregados, realidade a que se soma o corte dos salários, designadamente 

pela via do lay-off.  

 

Não obstante o facto de Governo já ter tomado algumas medidas de apoio às 

empresas para a manutenção do emprego, importa proteger os trabalhadores 

do oportunismo, dos abusos e das ilegalidades praticadas pelas empresas. 



 

Nesse sentido, o PEV propõe, à semelhança do que fez no início do surto 

pandémico através do Projeto de Lei n.º 261/XIV/1.ª, a proibição dos 

despedimentos, como forma de defender o emprego e a qualidade de vida dos 

trabalhadores. 

 

Palácio de S. Bento, 18 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 



 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

Secção I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

Artigo 3.º 

Aditamento à Lei n.º 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os 

artigos 77.º-A e 325.º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(…) 

(…). 

Artigo 325.º-A 

(…) 

 

1- (…) 

2- A autorização legislativa é concedida com os seguintes sentido e extensão: 

 a) (…); 

 b) (…); 

 c) (…);  

 d) (…)  
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 e) (…) 

 f) Garantir que a retribuição auferida é paga a 100% aos trabalhadores 

ao serviço dos empregadores abrangidos pelo apoio à retoma progressiva 

da atividade.  

3- (…)». 

 

Nota Justificativa: A situação que temos vivido na sequência da pandemia 

de COVID-19 tem tido consequências muito negativas para a generalidade dos 

trabalhadores, com um aumento significativo do desemprego e com o corte 

dos salários devido à aplicação do regime de lay-off. 

 

Na verdade, o regime de lay-off não só não veio impedir os despedimentos, 

como representa uma diminuição significativa dos salários.  

 

Face ao exposto, e não obstante a adoção de algumas medidas de apoio e 

proteção aos trabalhadores por parte do Governo, importa ainda garantir o 

salário a 100% aos trabalhadores em lay-off, e é nesse sentido que o PEV 

apresenta esta proposta, como um contributo para a valorização e defesa dos 

trabalhadores, dos salários e da qualidade de vida.  

 

 

Palácio de S. Bento, 19 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 



 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

CAPÍTULO V (Novo) 

Outras disposições 

Artigo 14.º-A 

Exclusão das empresas sediadas em paraísos fiscais dos apoios no 

âmbito da pandemia de COVID-19  

As empresas com sede fiscal em países, territórios e regiões com 

regimes de tributação privilegiada, claramente mais favoráveis são 

excluídas dos apoios criados no âmbito das medidas excecionais e 

temporárias de resposta à pandemia de COVID-19.  

 

Nota Justificativa: Os paraísos fiscais são uma das formas mais comuns de 

evasão fiscal e contribuem de forma acentuada para a imoralidade e a 

injustiça fiscal que estão instaladas. 

A situação que atualmente vivemos no âmbito da pandemia da doença 

Covid-19 põe ainda mais em evidência essa realidade, principalmente se se 

permitir que as empresas sediadas em paraísos fiscais possam, no quadro 
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deste surto epidémico, vir a beneficiar de apoios públicos, como sucede com 

outras empresas que pagam os seus impostos em Portugal e, devido à 

redução, ou mesmo suspensão da sua atividade, apresentam 

comprovadamente uma quebra das suas receitas. 

Para estas empresas, nomeadamente as micro, pequenas e médias 

empresas, as medidas de apoio nesta fase são fundamentais para tentar 

garantir a sua sobrevivência e a manutenção dos postos de trabalho, sendo 

de destacar que assumem um papel absolutamente decisivo na nossa 

economia. 

É de realçar que, em contexto do surto epidémico, alguns países europeus já 

proibiram o acesso de empresas sediadas em paraísos fiscais durante a 

pandemia a apoios do Estado. 

Numa situação normal, já seria desejável e expectável que o Estado 

português não pactuasse com este mecanismo que permite não pagar 

impostos, fugir ao pagamento das obrigações fiscais e esconder dinheiro. 

Numa situação excecional como a que hoje vivemos, mais se justifica esta 

medida.  

A este propósito, recorde-se que desde o início, o PEV defende o fim dos 

paraísos fiscais, posição claramente refletida no Projeto de Resolução n.º 

86/XIV/1.ª que recomenda o «Envolvimento do Governo na procura de 

soluções com vista ao fim dos paraísos fiscais» e no Projeto de Lei n.º 

386/XIV/1.ª que «Exclui as empresas sediadas em paraísos fiscais das 

linhas de apoio no âmbito da pandemia de COVID-19» 

Face ao exposto, o PEV pretende, com esta proposta, corrigir uma situação 

injusta e imoral, excluindo as empresas com sede fiscal em paraísos fiscais 

de aceder às linhas de apoio nacionais, devendo estas ser canalizadas para 

as empresas  que cumprem as suas obrigações fiscais em território nacional 

e que contribuem para a economia e o desenvolvimento do país e que 

carecem, de facto, de apoio no âmbito do surto epidémico de COVID-19.  



 

 

Em suma, é imperativo que os lucros realizados em Portugal sejam 

efetivamente tributados em Portugal. 

 

Palácio de S. Bento, 19 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 



 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO V (Novo) 

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-B 

Proibição da distribuição de dividendos e do pagamento de bónus, 

comissões e gratificações em grupos e grandes empresas 

em contexto da pandemia de COVID-19 

 

1 - É proibida a distribuição de dividendos e quaisquer outras formas de 

remuneração acionista de grupos económicos, conforme estabelecido no 

Código das Sociedades Comerciais, e de empresas não classificadas 

como micro, pequenas e médias empresas, conforme estabelecido no 

Decreto-Lei n.º 372/2007, de 6 de novembro, enquanto vigorarem as 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia de COVID-

19. 

2 - É proibido o pagamento de bónus, comissões, gratificações e outras 

remunerações variáveis a gestores e membros dos órgãos de 

administração desses grupos e empresas, enquanto vigorarem as 

medidas excecionais e temporárias de resposta à pandemia de COVID-

19. 

3 - O disposto no número 1 não se aplica quando o acionista for o 

Estado português. 
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Nota Justificativa: Vivemos atualmente uma emergência de saúde pública 

de âmbito internacional que tem levado ao estabelecimento de um conjunto 

de medidas excecionais e temporárias. 

 

A pandemia de COVID-19 está a ter vários impactos, não apenas na saúde, 

mas também em termos económicos e sociais, registando-se uma 

desaceleração da economia, com consequências negativas e graves em 

múltiplos sectores de atividade. 

 

As medidas avançadas pelo Governo são ainda insuficientes e acabam por 

privilegiar os grandes grupos e empresas, em detrimento das micro, 

pequenas e médias empresas, apesar de assumirem um papel 

absolutamente decisivo na nossa economia, sendo imperioso corrigir esta 

situação, trazendo algum equilíbrio e moralidade ao sistema, 

particularmente nesta fase excecional que vivemos. 

 

De facto, não é minimamente aceitável que a banca, o sector financeiro, os 

grandes grupos e as grandes empresas continuem escandalosamente a 

distribuir dividendos, ao mesmo tempo que uma parte considerável da 

sociedade e das empresas se depara com inúmeras dificuldades. 

 

Assim, o PEV entende que faz todo o sentido proibir a distribuição de 

dividendos, assim como outras remunerações acionistas, aos grupos e 

grandes empresas, pois é imoral e incompreensível que, nestas 

circunstâncias, haja lugar a remunerações extraordinárias por parte dos 

administradores. 

 

Palácio de S. Bento, 19 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 



 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO V (Novo) 

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-C 

Comparticipação da expedição postal para a imprensa local e regional 

 

O Governo promove as diligências necessárias tendo em vista a 

comparticipação a 100% do custo da expedição postal para assinantes de 

publicações periódicas de informação geral de âmbito local e regional, 

para o período em que vigorarem as medidas de exceção no âmbito da 

Covid-19. 

 

Nota Justificativa: A pandemia de COVID-19 está a ter efeitos negativos no 

sector da comunicação social, devendo pugnar-se para que não afete os 

trabalhadores e a qualidade e o pluralismo da informação.  

Como é sabido, este sector, apesar do seu papel fundamental, vive alguns 

problemas estruturais, em particular a imprensa local e regional, e esta 

realidade ficou ainda mais evidenciada devido ao surto epidémico. 

Desta forma, o PEV entende que os órgãos de comunicação social local e 

regional, que estão mais próximos das populações e que refletem realidades 

mais locais que muitas vezes não têm eco na vertente nacional, mas que são 

muito importantes para a região, merecem uma atenção especial.  

Assim, o PEV propõe a comparticipação a 100% do custo da expedição postal 

para assinantes de publicações periódicas de informação geral de âmbito local 
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e regional, como um contributo para que a imprensa local e regional tenha as 

condições necessárias para o cumprimento das suas funções. 

 

Palácio de S. Bento, 22 de junho de 2020. 

 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 



 

 

 

PROPOSTA DE LEI N.º 33 /XIV/1.ª  

APROVA O ORÇAMENTO SUPLEMENTAR PARA 2020 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

CAPÍTULO V (NOVO) 

Outras disposições 

 

Artigo 14.º-D 

Criação de fundo de tesouraria para micro e pequenas empresas  

em contexto da pandemia de COVID-19 

 

1 - O Governo procede à criação urgente de um fundo de tesouraria 

destinado a financiar micro e pequenas empresas, com uma dotação 

orçamental de 750 milhões de euros. 

2 - A taxa de juros do fundo de tesouraria referido no número anterior 

será de 0%. 

3 – O reembolso do financiamento terá um prazo de dez anos, com dois anos 

de carência de capital. 

4 - São abrangidas pelo fundo de tesouraria referido no n.º 1 as micro e 

pequenas empresas que se encontrem em situação de crise empresarial, 

definida como tal nos termos legalmente previstos e se comprometam a 

não reduzir, durante o período de três anos após a atribuição deste 

financiamento, o número de postos de trabalho que apresentavam em 

fevereiro de 2020.  

5 - O procedimento de concessão de apoio através deste fundo de 

tesouraria é concretizado mediante requerimento simples e 

desburocratizado. 
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Nota Justificativa: A pandemia de COVID-19 tem colocado inúmeros 

desafios às micro e pequenas empresas, que têm tido muita dificuldade em 

manter a sua atividade, pois viram reduzida drasticamente, ou até 

totalmente, a sua faturação desde março.  

 

Sendo verdade que existem algumas medidas e linhas de apoio, não 

resolvem de forma satisfatória o financiamento da tesouraria deste tecido 

empresarial. Saliente-se que a CPPME (Confederação Portuguesa das Micro, 

Pequenas e Médias Empresas) alerta para o facto de haver cerca de um 

milhão e cem mil pequenos empresários que estão com muitas dificuldades 

para pagar despesas como salários, rendas, água, energia, encargos fiscais, 

entre outras.   

 

Estas empresas desempenham um papel preponderante na nossa economia 

e, particularmente neste momento, precisam de ser apoiadas. É nesse 

sentido que o PEV apresenta uma proposta para a criação de um fundo de 

tesouraria para as micro e pequenas empresas, que permita dar a resposta 

ágil, eficaz e sem burocracias excessivas que se impõe para apoiar este 

segmento capital da economia nacional.  

 

 

Palácio de S. Bento, 22 de junho de 2020. 

 

Os Deputados 

 

José Luís Ferreira 

Mariana Silva 

 


