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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, 

apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1 – Aprova o 

Orçamento Suplementar para 2020: 

“Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 42.º-A, 42.º-B, 

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

 

«Artigo 42.º-A 

Majoração extraordinária do período de férias dos trabalhadores do Serviço Nacional 

de Saúde envolvidos no combate à doença Covid-19 

1 - Durante o ano de 2020, o Governo atribui a todos os profissionais do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) que, na vigência do estado de emergência constante do Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e suas renovações, exercessem 

funções em regime de trabalho subordinado no SNS e tenham praticado, nesse período, 

de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com a pessoa de 

suspeitos e de doentes infetados por COVID-19: 

a) Um dia de férias por cada período de 80 horas de trabalho normal efetivamente 

prestadas no período em que se verificou a situação de calamidade pública que 

fundamentou a declaração do estado de emergência; 
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b) Um dia de férias por cada período de 48 horas de trabalho suplementar 

efetivamente prestadas no período em que se verificou a situação de calamidade 

pública que fundamentou a declaração do estado de emergência. 

2 - A regulamentação do disposto nas alíneas a) e b) do número anterior é feita por 

diploma próprio do Governo, no prazo de 30 dias após a aprovação da presente lei. 

 

 

Artigo 42.º-B 

Prémio de desempenho aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos 

no combate à doença Covid-19 

1 - Durante o ano de 2020, o Governo atribui a todos os profissionais do Serviço Nacional 

de Saúde (SNS) que, na vigência do estado de emergência constante do Decreto do 

Presidente da República n.º 14-A/2020, de 18 de março, e suas renovações, exercessem 

funções em regime de trabalho subordinado no SNS e tenham praticado, nesse período, 

de forma continuada e relevante, atos diretamente relacionados com a pessoa de 

suspeitos e de doentes infetados por COVID-19, um prémio de desempenho, pago uma 

única vez, correspondente ao valor equivalente a 50% da remuneração base mensal do 

trabalhador ao qual seja atribuído. 

2 - A regulamentação do disposto no número anterior é feita por diploma próprio do 

Governo, no prazo de 30 dias após a aprovação da presente lei. 

 

[…]» 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 
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Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Ricardo Batista Leite 

Álvaro Almeida 

 

NOTA JUSTIFICATIVA: 

• Os profissionais de saúde, particularmente os que exercem funções no Serviço 

Nacional de Saúde (SNS), têm desempenhado um papel absolutamente ímpar no 

combate à pandemia da Covid-19, tendo, de um modo geral, pautado a sua atuação 

por uma elevada abnegação, sacrifício pessoal, sentido de dever e alto 

profissionalismo, características que tanto contribuíram para as relativamente baixas 

taxas de doentes infetados e de falecimentos por COVID-19 no nosso País. 

• Esses profissionais estão também sujeitos a um elevado risco de contágio por COVID-

19, risco levou a que muitos deles tivessem de se afastar dos respetivos agregados 

familiares, por receio de transmissão da doença. 

• Acresce que inúmeros profissionais do SNS têm estado sujeitos a tempos de trabalho 

muito superiores aos horários normais de trabalho que se lhes encontram fixados, 

além de as suas funções terem sido exercidas em condições de especial penosidade e 

com restrição de alguns direitos laborais – como são os casos do gozo de férias e da 

assistência a familiares –, circunstâncias que, para mais ocorrendo num já pré-

existente contexto de desgaste profissional, muito contribuem para um seu ainda 

maior burnout laboral. 

• O Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata considera, assim, que, no respeito 

pelo sentido de responsabilidade que a gravíssima situação que o País atravessa exige, 

impõe-se ao Estado reconhecer os altos e relevantes serviços prestados a favor do bem 
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comum pelos trabalhadores do sector da saúde mais diretamente envolvidos no 

combate à COVID-19. 

• À semelhança do que tem sucedido noutros países europeus, o PSD considera que o 

referido reconhecimento deverá, desde já, ter expressão ao nível do gozo de férias e 

da compensação pelo desempenho. 

• O que está em causa é um ato de homenagem que o Estado – e, através deste, toda a 

nação – devem prestar a esses trabalhadores, verdadeiros heróis nacionais, numa das 

mais graves emergências de saúde pública de que há memória em Portugal, na Europa 

e no Mundo. 



 

1 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Exposição de motivos 

 

As Forças Armadas têm tido um papel fundamental no apoio à população e no emprego 

de medidas de contenção dos efeitos da pandemia da Covid-19 que afetou não apenas 

o nosso país, como todo o Mundo.  

Desde o início desta crise sanitária que obrigou à declaração do Estado de Emergência, 

que obrigou à adoção de um conjunto de medidas excecionais com a afetação de todos 

os recursos humanos e materiais disponíveis, obrigando a que, todos os organismos do 

Estado, sem exceção se reorganizassem para atingir um único objetivo: combate dos 

efeitos da pandemia COVID-19.  

Neste contexto, as Forças Armadas demonstraram ser o agente de proteção civil melhor 

preparado para responder a este tipo de cenários complexos, em virtude dos meios e 

capacidades militares de que dispõem, que vão desde o transporte e logística, passando 

pelo apoio médico ou a defesa NBQR3, associadas às características próprias da 

identidade militar, que lhes atribuem uma autonomia ímpar. 

Durante o período do Estado de Emergência, observou-se uma utilização massiva dos 

recursos humanos e materiais das Forças Armadas, no apoio à população, através de 

diversas ações de desinfeção de lares e escolas por todo o país, do transporte de 

material sanitário, hospitalar e equipamento a utilizar no combate à pandemia, no 

transporte de doentes, na criação de centros de acolhimento ou na disponibilização de 

camas e alojamentos para responder às solicitações quer do SNS, quer da ANEPC quer 

ainda de diversos municípios. Este apoio serviu, e continua a servir todo o país.  
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Este envolvimento, a todos os níveis notável, veio demonstrar a elevada capacidade das 

nossas Forças Armadas e evidenciar que elas são o único agente de proteção civil que 

reúne todas as valências para responder, de forma integrada, ao cenário de crise que 

vivemos, e simultaneamente essencial para garantir e apoiar este regresso à tão 

desejada normalidade ou ainda, para garantir o apoio no caso de nova vaga pandémica.  

Sucede que, o cumprimento destas novas missões está a exercer, naturalmente, uma 

pressão ainda maior sobre os recursos humanos, materiais e financeiros das Forças 

Armadas, obrigando a estrutura militar a um enorme esforço de racionalização dos seus 

meios e das capacidades para conseguir cumprir, de forma cabal, estas missões de 

interesse público.  

Considerando que, as verbas inscritas na Lei de Programação Militar, como verbas 

destinadas às rúbricas do apoio sanitário, no âmbito do CEMGFA, e do Apoio Militar de 

Emergência, no âmbito do Exército, cujas taxas de execução em 2019, ascenderam, 

apenas, respetivamente, a 69% e a 6,16%, tal como consta do Relatório de Execução da 

Lei de Programação Militar em 2019, elaborado pela Direção Geral de Recursos da 

Defesa Nacional, é imperioso garantir que estas missões são cumpridas, através do 

correspondente reforço das verbas destinadas à componente sanitária das Forças 

Armadas. 

Nestes termos, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata, apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1 

– Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 
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Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

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

“Artigo 189.º-A 

Reforço das verbas destinadas ao apoio sanitário e apoio militar de emergência na 

LPM 

No termos e para os efeitos do disposto no artigo 11.º da Lei Orgânica n.º 2/2019, de 17 

de junho, concretamente da gestão flexível que preside à gestão dos recursos, deverá o 

Ministro da Defesa Nacional proceder às necessárias diligências do ponto de vista 

financeiro para garantir o reforço das verbas destinadas ao apoio sanitário e ao apoio 

militar de emergência, tendo em conta a necessidade de combater a pandemia da covid-

19.” 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Adão Silva 

Ana Miguel Santos 



 
Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

PUBLICITAÇÃO DA EXECUÇÃO DO PLANO DE INTERVENÇÃO PARA A REQUALIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE 

RESIDÊNCIAS DE ESTUDANTES 

Exposição de motivos 

 

A falta de alojamento estudantil é hoje um dos maiores entraves à entrada e à frequência do 

Ensino Superior. Mais de 80% dos alunos do Ensino Superior que estão deslocados não têm 

lugar numa residência estudantil. 

O plano de intervenção para a requalificação e construção de residências de estudantes 

aprovado pelo Decreto-Lei n.º 30/2019, de 26 de fevereiro, pretendia dar resposta a este 

grave problema. 

Recorde-se que, a propósito do anúncio do referido plano, o Ministro da Ciência, Tecnologia 

e Ensino Superior, Manuel Heitor, comprometeu-se com a construção de cerca de 12 mil novas 

camas a partir do ano letivo 2019/2020, sendo que metade desta oferta estaria disponível nas 

zonas de Lisboa e Porto. 

Se é verdade que o acompanhamento da execução do plano de intervenção compete à DGES 

e ao Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I. P., em articulação com as Instituições 

de Ensino Superior, também é fundamental que esta execução possa ser pública e 

transparente de forma a ser possível monitorizar o nível de cumprimento do plano definido.   

Nestes termos, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª – 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 
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Artigo 3º 

[…] 

São aditados à Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77º-A, 226.º-A 

e 325º-A, com a seguinte redação: 

 

«[...] 

Artigo 226.º-A 

Publicitação da Execução do Plano de intervenção para a requalificação e construção de 

residências de estudantes 

1 – O Governo disponibiliza informação sobre: 

a) A localização e o número de estudantes a que se destinam os novos alojamentos 

disponibilizados ao abrigo do Plano de intervenção para a requalificação e 

construção de residências de estudantes; 

b) A data prevista para a sua entrada em funcionamento, bem como o incremento 

resultante face à oferta de alojamento anterior. 

2 – Os dados relativos à execução do Plano de intervenção para a requalificação e construção 

de residências de estudantes referidos no número anterior são publicados no portal da 

Direção-Geral do Ensino Superior, com data-início de setembro de 2020 e atualização 

semestral. 

[…]» 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 



 
Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Luís Leite Ramos  

Cláudia André 

Margarida Balseiro Lopes 



 
Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

REGIME EXCECIONAL PARA O ANO LETIVO 2020/2021 DE CONTABILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DO AGREGADO 

FAMILIAR NO PROCESSO DE ATRIBUIÇÃO DE BOLSA DE ESTUDO 

Exposição de motivos 

 

A pandemia da COVID-19 provocou graves consequências do ponto de vista económico e 

social no rendimento de milhares de famílias portuguesas. A sua situação financeira em 2020 

será, infelizmente, substancialmente pior do que aquela que era a realidade que tinham no 

ano de 2019.  

Este contexto deve levar-nos a acreditar que, numa altura em que as famílias terão os seus 

rendimentos reduzidos de forma significativa, o Estado deve, mais do que nunca, garantir que 

o abandono escolar não é a solução mais fácil para os jovens que ambicionavam entrar ou 

continuar a frequência do Ensino Superior. Neste contexto, a ação social é determinante. 

Todavia, considerando que o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Estudantes 

do Ensino Superior tem em consideração os rendimentos obtidos pelo agregado familiar no 

ano anterior, é consensual que, no processo de atribuição de Bolsa de Estudo para o ano letivo 

2020/2021, os rendimentos obtidos no ano de 2019 podem não constituir a verdadeira 

realidade financeira das famílias em virtude da possível perda de rendimentos nestes meses 

que vivemos a pandemia da COVID-19.  

É verdade que o Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo aos Estudantes do Ensino 

Superior já prevê a solução dos auxílios de emergência, mas que assumem natureza excecional 

face a situações económicas especialmente graves que ocorram durante o ano letivo e que 

não sejam enquadráveis no âmbito do processo normal de atribuição de bolsas de estudo. 

Significa isto que os auxílios de emergência não constituem verdadeiramente uma solução 
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para a nova realidade financeira em que estarão milhares de alunos que queiram aceder a 

uma bolsa de estudo no início do próximo ano letivo. 

Também não ignoramos que o mesmo Regulamento salvaguarda os casos de alteração da 

composição do agregado familiar e ou de alteração significativa da situação económica do 

mesmo em relação ao declarado aquando do requerimento da bolsa de estudo. Nestes casos, 

o estudante pode submeter requerimento de reapreciação do processo tendo em vista, 

conforme os casos, a atribuição de bolsa de estudo ou a alteração do valor da bolsa de estudo 

atribuída. Mas esta opção obriga a que os estudantes, cuja situação familiar do agregado 

familiar de 2020 se deteriorou face a 2019, tenham de se sujeitar a uma avaliação apreciação 

inicial completamente desfasada do seu contexto atual.  

Entendemos que é fundamental criar um regime excecional para o ano letivo 2020/2021, no 

contexto da emergência social e económico provocada pela pandemia da COVID-19, de forma 

a que seja considerado o rendimento auferido pelo agregado familiar nos 12 meses anteriores 

à data do pedido de atribuição da bolsa de estudo. 

Nestes termos, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido Social 

Democrata apresentam a seguinte proposta de alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª – 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

Artigo 3º 

[…] 

São aditados à Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77º-A, 232.º-A 

e 325º-A, com a seguinte redação: 

 

«[...] 

 

  



 
Artigo 232.º-A 

Regime excecional para o ano letivo 2020/2021 de contabilização do rendimento do 

agregado familiar no processo de atribuição de Bolsa de Estudo 

No contexto da emergência económica e social provocada pela pandemia da COVID-19, 

admite-se excecionalmente a consideração do valor resultante da soma dos valores auferidos 

pelo requerente e pelos demais elementos do agregado familiar nos 12 meses anteriores à 

data do pedido de atribuição de bolsa de estudo, para efeitos de cálculo do rendimento do 

agregado familiar, no âmbito do Regulamento de Atribuição de Bolsa de Estudo. 

 

[...]» 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Luís Leite Ramos  

Cláudia André 

Margarida Balseiro Lopes 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os 

Deputados do PSD, abaixo assinados, apresentam a seguinte Proposta de Alteração à 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª – Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

«Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

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

 

“[…] 

Artigo 325.º-B 

Moratórias para empresas que desenvolvam a atividade de aluguer de veículos sem 

condutor 

1 – O presente regime estabelece a concessão de moratórias no pagamento de rendas 

nos contratos que as empresas que desenvolvam a atividade de aluguer de veículos 

sem condutor, nos termos do Decreto-Lei n.º 181/2012, de 6 de agosto, na sua versão 

em vigor, tenham celebrado com um locador para a disponibilização de veículos 

destinados exclusivamente à sua atividade comercial de rent-a-car através de 

operações de renting ou aluguer operacional de viaturas. 

2 - Beneficiam das medidas previstas na presente lei as empresas que preencham 

cumulativamente as seguintes condições: 

a) Sejam constituídas sob a forma de sociedade comercial e nos termos do disposto no 
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Decreto-Lei n.º 181/2012, de 6 de agosto, na sua versão em vigor; 

b) Tenham sede e exerçam a sua atividade económica em Portugal; 

c) Não estivessem, a 18 de março de 2020, em mora ou incumprimento das rendas há 

mais de 90 dias, e não se encontrem em situação de insolvência, ou suspensão ou 

cessão de pagamentos; 

d) Tenham a situação regularizada junto da Autoridade Tributária e Aduaneira e da 

Segurança Social, na aceção, respetivamente, do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário e do Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de 

Segurança Social, não relevando até ao dia 30 de abril de 2020, para este efeito, as 

dívidas constituídas no mês de março de 2020. 

3 - O presente artigo aplica-se a contratos de renting ou aluguer operacional de 

viaturas (AOV), consubstanciado no aluguer de veículos com prestação de serviços 

associado, por um período de quilometragem pré-determinado, tendo como 

contrapartida o pagamento de uma renda, que inclui o custo do aluguer, a 

manutenção e reparações que estivessem sido celebrados até 18 de março de 2020. 

4 – Além do disposto no número anterior, são abrangidos os custos associados ao 

serviço de gestão de frotas ou equiparados. 

5 - Sem prejuízo do estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 10-J/2020, de 26 de março, as 

sociedades comerciais constituídas para o exercício da atividade de rent-a-car tal como 

definidas no Decreto-Lei n.º 181/2012, de 6 de agosto, na sua versão em vigor, podem 

requerer à entidade prestadora do serviço de renting ou de aluguer operacional de 

viaturas (AOV) a suspensão do pagamento de rendas até 31 de março de 2021. 

6 – Sem prejuízo de convenção em contrário, o locador e o locatário acordam numa 

das seguintes modalidades de pagamento das rendas vencidas e alvo de moratória: 

a) imputando as rendas vencidas de modo proporcional no período remanescente do 

contrato até ao máximo de doze meses, as quais acrescem às rendas vincendas; 

b) Prolongando o fim do contrato por um período máximo de doze meses em relação à 

data do seu término, com o pagamento das rendas vencidas e alvo de moratória e as 
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vincendas de modo proporcional no período adicional, ajustando-se o valor residual 

dos veículos; 

7 – Na falta de acordo entre o locador e o locatário para efeitos do número anterior, 

vigorará obrigatoriamente a modalidade referida na alínea a) do n.º 6 do presente 

artigo. 

8 – Para efeitos do previsto na alínea a) do n.º 6 e do n.º 7, no caso de o período 

remanescente do contrato ser inferior a doze meses, as rendas vencidas e alvo de 

moratória serão proporcionalmente diluídas no período a decorrer do contrato, 

acrescido do número de meses até a um máximo de doze. 

9 – O locador que seja parte num contrato abrangido por esta lei fica impedido de 

considerar o locatário em situação de mora ou de incumprimento definitivo conquanto 

o não pagamento de rendas se deva à aplicação do presente regime de moratória. 

10 - Para efeitos da fiscalização do cumprimento da presente lei é competente a 

Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE)”». 

 

 

Nota explicativa: 

 

A ocorrência da epidemia do Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 levou à 

necessidade de aprovação do estado de emergência em Portugal, que terminou no 

passado dia 2 de maio de 2020. Desde então tem vigorado o estado de calamidade, 

não tendo cessado ainda os riscos sanitários identificados. 

Considerando a necessidade de combater a pandemia, por um lado, e as 

consequências económicas derivadas da quarentena estabelecida a Assembleia da 

República e o Governo aprovaram um conjunto de diplomas, abrangendo as mais 

diversas matérias, algumas das quais direcionadas às empresas. 
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É reconhecido que a necessidade da imposição de um período de quarentena, o 

controlo de fronteiras, a limitação nos voos comerciais veio acarretar um forte 

abrandamento económico, com impacto em múltiplos setores. 

 

A necessidade de salvaguarda do emprego e da tesouraria das empresas justificou, 

como se disse, que o Parlamento aprovasse medidas extraordinárias, pese embora 

continuem a persistir riscos em setores específicos que condicionam fortemente a 

viabilidade de empresas relevantes no mercado.  

 

Uma dessas áreas é a das empresas, constituídas sob a forma de sociedade comercial 

nos termos da lei em vigor, que prestam serviços para o setor do turismo no aluguer 

de viaturas sem condutor, vulgo rent-a-car, que operam após a emissão de alvará. 

 

Estas empresas recorrem inúmeras vezes a financiamentos do mais variado tipo ou a 

contratos de gestão de frota, com o pagamento de prestações ou rendas. Sucede, 

porém, que fruto da quebra sem precedentes no setor do turismo muitas destas 

empresas registaram uma redução muito significativa da sua faturação, já que operam, 

maioritariamente, num contexto onde o setor do turismo não encontra restrições 

como as que hoje vivemos. 

 

Através do Decreto-lei n.º 10-J/2020, de 26 de março foram aprovadas moratórias no 

crédito contraído pelas microempresas, pequenas ou médias empresas, assim 

consideradas nos termos da Recomendação 2003/361/CE da Comissão Europeia, de 6 

de maio de 2003. As operações de crédito abrangidas por esse diploma incluem as 

concedidas por instituições de crédito, sociedades financeiras de crédito, sociedades 

de investimento, sociedades de locação financeira, sociedades de factoring e 

sociedades de garantia mútua, bem como por sucursais de instituições de crédito e de 

instituições financeiras a operar em Portugal, com as exclusões mencionadas no n.º 2 



 

5 
 
 

do artigo 3º do Decreto-Lei referido. Em suma, o diploma abrangeu apenas as 

operações de crédito. 

 

Verifica-se, todavia, que as sociedades comerciais constituídas para exercer a 

atividade de rent-a-car recorrem, muitas das vezes, a outros esquemas contratuais 

de direito privado que fogem ao âmbito de aplicação do Decreto-Lei n.º 10-J/2020, 

de 26 de março, ocorrendo tantas vezes através de contratos de renting ou aluguer 

operacional de viaturas (AOV), que não devem ser confundidos com operações de 

crédito. Estes contratos implicam para o locatário o pagamento de uma renda e o 

eventual pagamento de um valor residual no final do contrato. 

 

Assim, estas operações, ao não se encontrarem abrangidas pelas medidas adotadas no 

período do estado de emergência e no momento que se lhe seguiu, conduziram a que 

as sociedades comerciais que exercem a atividade de rent-a-car, independentemente 

da sua dimensão, observassem uma quebra abrupta da faturação, o desaparecimento 

generalizado dos seus clientes, tipicamente turistas ou ligados ao setor do turismo, ao 

mesmo tempo que se mantiveram as obrigações de pagamento das rendas associadas 

aos contratos de gestão de frota e de locação de veículos na modalidade de renting ou 

aluguer operacional de viaturas, com encargos muito assinaláveis. 

 

Importa, deste modo, desenhar uma medida de apoio que dê resposta a este setor, 

privilegiando o objetivo de salvar as sociedades comerciais, microempresas, pequenas 

ou médias empresas, que na ausência de apoio provavelmente irão simplesmente 

desaparecer do mercado nos próximos meses, dada a incapacidade de suprirem as 

suas responsabilidades pela quebra das suas receitas. Mas, também, das empresas de 

maior dimensão que não deixam de ser afetadas pelo contexto de mercado atual. 
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Recorde-se que o setor de rent-a-car emprega cerca de 6.500 trabalhadores em 

Portugal e registou um volume de faturação que se estima, no ano de 2019, ter 

atingido 700 milhões de euros. Fruto dos vários negócios que celebram, calcula-se 

ainda que direta e indiretamente possam ter contribuído em 2019 com um valor na 

ordem dos 1.000 milhões de euros em receita fiscal, subdividida em IVA, ISV, IUC, IRC e 

IRS. Além deste valor, deve considerar-se ainda os impostos pagos no abastecimento 

das viaturas, que pagam o imposto sobre produtos petrolíferos (ISP) e o IVA sobre este 

imposto. 

 

Aliás, o setor de rent-a-car é ainda responsável pela compra de cerca de 28% das 

viaturas comercializadas em Portugal, o que espelha bem a atividade, importância e 

dimensão do setor.  

 

E a medida a desenhar deve equilibrar os interesses do locador, do locatário e o 

propósito de salvaguardar o emprego associado ao setor, razões aquelas que 

justificam que não seja concedida uma moratória sem mais. Note-se, por exemplo, que 

se se admitisse ope legis o prolongamento do contrato de renting para que as rendas 

vencidas fossem cumpridas para lá do período do contrato, sem o acordo do locador, 

poderia assistir-se a uma desvalorização dos veículos contratualizados, sem que o 

locador fosse devidamente compensado, ainda que num futuro menos próximo. É por 

isso que nos referimos à necessidade de equilibrar os dois interesses presentes, os do 

locador e os do locatário. 

E esse equilíbrio é suficiente largo pois permite ao locador e ao locatário 

convencionarem por acordo de modo diferente do que aqui se apresenta, se 

considerarem, por exemplo, que o regime mais ajustado é outro que não foi previsto 

pelo legislador. 
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Recorde-se que as receitas do setor do turismo constituem uma importante 

componente do PIB português, tendo ascendido em 2019 a um valor representativo de 

8,7% do PIB, o que reforça a importância de no presente tomarmos as medidas 

necessárias à sobrevivência das empresas, até que o mercado e o setor retornem à 

normalidade. Note-se, ainda, que o setor do turismo é, provavelmente, um dos que 

tardará mais a recuperar, atentas as medidas sanitárias que condicionam a circulação 

entre países ou a quebra de confiança dos consumidores deste setor.  

 

As medidas propostas deverão vigorar até 31 de março de 2021, data até à qual o 

Governo renovou já, também, os prazos das moratórias aprovadas este ano. 

 

Com este regime estamos a contribuir para que “ninguém fique para trás” em face da 

grave situação económica que a pandemia nos trouxe. 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Hugo Carneiro 

Hugo Patrício Oliveira 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

«Artigo 3.º 

[…] 

São aditados à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77.º-A, 

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

 

“[…] 

Artigo 325.º-B 

Resgate de PPR, de PPE ou de PPR/E sem penalização 

1 – Sem prejuízo do disposto nos n.º 1 a 4 do artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 158/2002, 

de 2 de julho, até 31 de dezembro de 2020, o valor de Planos de Poupança Reforma 

(PPR), de Planos de Poupança-educação (PPE) e de Planos Poupança-

reforma/educação (PPR/E) pode ser reembolsado até ao limite mensal do Indexante 

dos Apoios Sociais (IAS), pelos participantes desses planos e desde que um dos 

membros do seu agregado familiar se encontre numa das seguintes situações: 

a) Esteja em situação de isolamento profilático ou de doença ou preste assistência 

a filhos ou netos, conforme estabelecido no Decreto-Lei n.º 10-A/2020, de 13 

de março; 

b) Tenha sido colocado em redução do período normal de trabalho ou em 

suspensão do contrato de trabalho, em virtude de crise empresarial; 

c) Se encontre em situação de desemprego e se encontre inscrito no Instituto do 

Emprego e Formação Profissional, I.P. desde, pelo menos, 12 de março de 

2020; 
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d) Seja elegível para o apoio extraordinário à redução da atividade económica de 

trabalhador independente, nos termos do artigo 26.º do Decreto-Lei n.º 10-

A/2020, de 13 de março; 

e) Sendo arrendatário num contrato de arrendamento de prédio urbano para 

habitação própria e permanente em vigor à data de 31 de março, esteja a 

beneficiar do regime de diferimento do pagamento de rendas nos termos da 

Lei n.º 4-C/2020, de 6 de abril, e necessite desse valor para regularização das 

rendas alvo de moratória. 

2 – No caso da aplicação do disposto na alínea e) do número anterior o valor dos 

planos a reembolsar ao abrigo deste regime pode ir até ao limite mensal de uma vez e 

meia o Indexante dos Apoios Sociais (IAS). 

3- O valor reembolsado deve corresponder ao valor da unidade de participação à data 

do pedido de reembolso. 

4 – As instituições de crédito, tal como definidas na Lei n.º 298/92, de 31 de dezembro 

e, bem assim, as entidades autorizadas a comercializar este tipo de produtos 

financeiros divulgam de forma visível, até 31 de dezembro de 2020, nos seus sítios na 

internet e, no caso de emitirem extratos de conta com uma área para a prestação de 

informações ao cliente, nos respetivos extratos para o cliente a possibilidade de 

resgate de PPR, PPE e PPR/E ao abrigo deste regime. 

5 – Para efeitos do presente artigo, não é aplicável o disposto no n.º 4 do artigo 21.º 

do Estatuto dos Benefícios Fiscais, desde que tenham sido subscritos até 31 de março 

de 2020. 

6 – O Banco de Portugal e a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões 

fiscalizam as entidades que regulam quanto ao cumprimento do disposto no número 4 

deste artigo”». 
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Nota Justificativa: 

 

A ocorrência da epidemia do Coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19 levou à 

necessidade de aprovação do estado de emergência em Portugal.  

 

Atenta a necessidade de combater a pandemia, por um lado, e as consequências 

económicas derivadas da quarentena estabelecida a Assembleia da República e o 

Governo aprovaram um conjunto de diplomas, abrangendo as mais diversas matérias. 

 

O estado de emergência terminou, entretanto, no dia 2 de maio de 2020, originando 

que muitas das medidas aprovadas e que tinham aplicação apenas durante o estado 

de emergência tivessem, entretanto, cessado a sua vigência. 

 

Uma dessas medidas é aquela que permitia o resgate de Planos de Poupança Reforma 

(PPR) sem penalização, para fazer face à quebra de rendimentos de cidadãos 

subscritores desse tipo de produto financeiro. A disposição legal encontrava-se 

prevista na Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, que estabeleceu os regimes excecionais e 

temporários de resposta à epidemia. 

 

No passado dia 29 de maio foi publicada a Lei n.º 18/2020, de 29 de maio, que veio 

prolongar um conjunto de medidas que vigorou durante o Estado de Emergência, onde 

se insere, de modo mais limitado ao que aqui se propõe, a possibilidade de resgate de 

PPR sem penalização até 30 de setembro do corrente ano.  

 

Resulta, todavia, um conjunto de constatações que tornam necessário ir um pouco 

mais longe do que a solução adotada na medida entrada em vigor, desde logo 

contemplando: 
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a) o caso das pessoas que beneficiando da moratória em contratos de arrendamento 

para habitação própria e permanente necessitarão a certo momento de solver as suas 

responsabilidades perante os senhorios; 

b) introduzir a situação do desemprego de curta duração, originado no contexto de 

forte abrandamento económico na sequência da pandemia; 

c) o prolongamento do regime até 31 de dezembro de 2020, para que as famílias e os 

cidadãos possam com maior facilidade regularizar os seus compromissos que ficaram 

pendentes; 

d) a divulgação pelas instituições de crédito e outras entidades que comercializam 

estes produtos da existência deste regime, de modo a que qualquer cidadão, perante 

uma situação de dificuldade financeira e podendo beneficiar deste normativo, não 

fique prejudicado pelo facto de o mesmo ser-lhe desconhecido. 

 

Note-se que é fundamental que o regime seja divulgado pelas entidades que 

tipicamente comercializam estes produtos, pois só assim efetivamente os eventuais 

beneficiários poderão tomar conhecimento do mesmo. Aliás, a Nota Técnica da AR 

relativa ao Projeto de Lei n.º 390/XIV/1ª (PSD), que se encontra em tramitação 

parlamentar, refere isto mesmo na página 5, onde se pode ler “parece ser ainda fraca 

a adesão a este regime excecional de resgate de PPR, previsto na Lei n.º 7/2020, 

prorrogado pela Lei n.º 18/2020”. 

 

Ainda, a existência de um regime destes revela-se excecional e, atentas as medidas 

que limitam a possibilidade de resgate sem penalização fiscal encontram-se limitadas 

pelo valor do IAS, nuns casos, ou de uma vez e meia o valor do IAS, num outro caso. É 

uma medida que não prejudica a poupança ou os estímulos à poupança, mas 

reconhece o momento difícil vivido pelo país e por muitos cidadãos. 
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Recorde-se que a Lei n.º 7/2020, de 10 de abril, alterada pela Lei n.º 18/2020, de 29 de 

maio, não abrangia os PPE e PPR/E. 

 

 

Palácio de São Bento, 24 de junho de 2020. 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Hugo Carneiro 

Carlos Silva 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os 

Deputados do PSD, abaixo assinados, apresentam a seguinte Proposta de Alteração à 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª – Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

 

“SECÇÃO III 

Lei de Organização e Processo do Tribunal de Contas 

 

Artigo 7.º 

[…] 

 

«Artigo 48.º 

[…] 

1 - Ficam dispensados de fiscalização prévia os contratos referidos nas alíneas 

b) e c) do n.º 1 do artigo 46.º de valor inferior a (euro) 525 000, com exclusão do 

montante do imposto sobre o valor acrescentado que for devido. 

2 - O limite referido no número anterior, quanto ao valor global dos atos e contratos 

que estejam ou aparentem estar relacionados entre si, é de (euro) 750 000. 

3 – Sem prejuízo do disposto no n.º 1 e 2 do presente artigo, as entidades sujeitas à 

jurisdição do Tribunal de Contas que beneficiem da dispensa de visto prévio em atos 

ou contratos de valor entre 350.000 e 525.000 euros nos termos do disposto neste 

artigo, comunicam obrigatoriamente os mesmos no prazo de 15 dias ao Tribunal de 
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Contas, que os manda publicar no seu sítio na internet, identificando: 

a) as entidades que sejam parte nos atos ou contratos, identificando-as pela sua 

denominação completa e número de identificação de pessoa coletiva ou número de 

identificação fiscal 

b) a natureza dos atos ou contratos 

c) o valor sem IVA dos atos ou contratos 

d) breve sumário do objeto dos atos ou contratos 

4 – O sítio na internet do Tribunal de Contas deve ter uma área pública destinada para 

a publicação a que alude o número anterior e deve ser dotada de motores de pesquisa 

e extração simples ou agregada de informação em função dos critérios de pesquisa 

selecionados. 

5 – No prazo máximo de três anos da prática dos atos ou contratos o Tribunal de 

Contas no âmbito da fiscalização concomitante ou sucessiva exerce o controlo de 

legalidade, da verificação do cabimento em verba orçamental própria e realiza o 

apuramento de quaisquer responsabilidades que caibam na sua competência de 

julgamento, nos termos da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto, de todos os atos ou 

contratos que passem a estar dispensados da fiscalização prévia nos termos do n.º 1 e 

do n.º 2 deste artigo, dando também publicidade das suas conclusões no seu sítio na 

internet.  

6 – À ausência da comunicação referida no n.º 3 aplica-se com as necessárias 

adaptações o disposto nos artigos 65.º, 67.º e 68.º da Lei n.º 98/97, de 26 de agosto. 

7 – Este regime não afasta o apuramento de outras responsabilidades, desde logo de 

natureza criminal. 

8 – Este regime deve ser revisto no prazo de 3 anos, sob pena de se reduzirem 

automaticamente os valores de 525.000 e 750.000 euros referidos neste artigo para os 

que anteriormente estavam em vigor, revogando-se a presente alteração”. 
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Nota Justificativa: 

 

O Governo vem propor na Proposta de Orçamento Suplementar para 2020 o aumento 

dos limites de dispensa de visto prévio do Tribunal de contas, elevando-os de 350.000 

euros para 750.000 euros e permitindo a agregação de atos ou contratos relacionados 

até 950.000 euros. 

 

Recentemente, o Presidente do Tribunal de Contas veio produzir declarações públicas 

no sentido de isentar de visto prévio os contratos públicos, obras públicas e compras 

de bens e serviços abaixo dos 750.000 euros. Mais acrescenta que, apesar de a 

proposta de limiar seja de 750.000 euros, se aplicássemos apenas a inflação ao valor 

atual de 350.000 até ao qual existe dispensa de visto prévio o valor hoje seria de 

500.000 euros. 

 

O Presidente do Tribunal refere-se à necessidade de agilizar o processo de fiscalização 

prévia, devendo em sua opinião concentrar o visto prévio apenas nos grandes 

investimentos mais complexos e que envolvam múltiplas fórmulas contratuais. 

 

Segundo o Relatório de Atividades do Tribunal de Contas de 2019, no âmbito da 

fiscalização prévia, o Tribunal controlou atos ou contratos no valor global de 6.035 

milhões de euros. 

 

Em 2019, foram visados 2.219 processos, dos quais 19%, num total de 862 milhões de 

euros, foram visados com recomendações. 

 

O Tribunal explica, ainda, que “a maioria das 596 recomendações formuladas 

continuou a respeitar a ilegalidades praticadas no âmbito dos procedimentos de 

contratação (85%), por deficiente aplicação do Código dos Contratos Públicos (CCP), 
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nomeadamente no que respeita às próprias regras dos procedimentos e ao 

lançamento dos mesmos”. 

 

Em 42 processos o visto foi recusado, com um volume financeiro de 138 milhões de 

euros. 

 

Em face do exposto, embora se possa perceber a necessidade de agilizar o 

investimento e a prática dos atos ou contratos que permitam dinamizar o sistema 

económico, ainda mais num contexto em que a pandemia provocou um forte 

abrandamento económico, julga-se que tal não pode suceder de modo cego e sem 

peso e medida.  

 

O risco de virmos a ser confrontados com incumprimento da lei e o mau uso de fundos 

públicos daqui a vários anos desacreditará os portugueses do funcionamento das 

instituições do Estado, pelo que estas não se devem demitir da sua função de 

estabelecimento de regras equilibradas ou da sua função de controlo. 

 

Acreditando-se que a maioria é cumpridora, não pode o legislador aprovar um regime 

que eleva em mais de duas vezes o valor até ao qual existe dispensa de visto prévio 

sem uma correta ponderação de todos os prós e contras. Aliás, o próprio Presidente do 

Tribunal revelou que se considerasse o simples efeito da inflação sobre os 350.000 

euros e os anos que decorreram sem que esse valor fosse alterado o limiar seria de 

500.000 euros e não de 750.000 euros. 

 

Assim, introduz-se uma alteração à proposta do Governo, aumentando o limiar, mas 

apenas para 525.000 euros, o que representa mais 50% que o valor atual. 

 

A reforçar ainda mais a proposta apresentada está o que o próprio Tribunal refere no 
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seu Relatório de 2019, i.e., mais de 2219 processos foram visados com 

recomendações, atos ou contratos estes respeitantes a 862 milhões de euros de 

despesa. E que a maioria das recomendações formuladas continuou a respeitar a 

ilegalidades praticadas no âmbito dos procedimentos de contratação, por deficiente 

aplicação do CCP, nomeadamente no que respeita às próprias regras dos 

procedimentos e ao lançamento dos mesmos. 

 

E este deve ser um regime transitório, a ser reavaliado ao fim de três anos 

necessariamente. Se assim não acontecer, voltará a vigorar o regime anterior, com os 

limiares anteriores a esta alteração. 

 

No entretanto, as entidades que passem a beneficiar da dispensa de visto prévio do 

Tribunal por causa desta alteração mantêm certos deveres de comunicação e o 

Tribunal deve controlar todos esses atos ou contratos no prazo de três anos no âmbito 

da fiscalização concomitante ou sucessiva. 

 

Também, estabelece-se a publicidade desses atos ou contratos no sítio na internet do 

Tribunal, que possa permitir a qualquer cidadão ou entidade tomar conhecimento dos 

mesmos e extrair as conclusões que lhes aprouver.  

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020. 

 

Os Deputados, 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Hugo Carneiro 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Exposição de Motivos 

 

Em abril de 2020, último mês para o qual estão já apurados dados, o passivo não 

financeiro das Administrações Públicas ascendia a €1.623.800.000, incluindo 

€476.700.000 de dívida comercial vencida há mais de 90 dias.  Tanto a dívida vincenda 

como a vencida apresentaram aumentos em abril relativamente a março. Tal só pode 

significar uma sobrecarga na tesouraria das entidades fornecedoras das 

Administrações Públicas, num quadro em que a generalidade empresas portuguesas 

está a passar pela maior crise de que há memória viva, em que problemas de liquidez 

agravados podem rapidamente transformar-se em obstáculos económicos à sua 

sobrevivência.   

Desde o início, assumiram relevo de primeira ordem, em todos os programas de 

combate à crise, as medidas tendentes a minorar as carências de liquidez, através do 

diferimento dos prazos de satisfação de compromissos fiscais e contributivos, da 

concessão de crédito especificamente para esse fim ou das moratórias. A acumulação 

de dívida comercial no Estado neutraliza o efeito dessas medidas que vêm sendo 

adotadas, prejudicando assim a economia e o emprego.  

O rápido pagamento a fornecedores, por parte das Administrações Públicas, pode e 

deve ser um contributo, porventura o primeiro a equacionar, para a melhoria da 

tesouraria das empresas, com a vantagem sobre todas as outras medidas, visando o 

mesmo fim, de não representar encargos adicionais para o erário público.  
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Neste contexto, os Deputados abaixo-assinados do Grupo Parlamentar do Partido 

Social Democrata apresentam a seguinte proposta de aditamento à Lei n.º 33/XIV/1.ª – 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

Artigo 14.º-A 

Pagamentos a fornecedores 

1. Ficam as Administrações Públicas obrigadas a um prazo máximo de 30 dias para o 

pagamento de todas suas compras de bens e serviços.  

2. O disposto no número anterior aplica-se à totalidade dos passivos não financeiros já 

constituídos, representando a presente norma uma obrigatoriedade de pagamento 

sobre todas as dívidas contraídas há 30 ou mais dias.  

3. O disposto nos números anteriores é de natureza indicativa, no caso das Regiões 

Autónomas e das Autarquias Locais, sujeitas a regras específicas de equilíbrio 

financeiro previstas na lei.   

 

Assembleia da República, 24 junho de 2020 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 



 

 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Exposição de Motivos 

 

 

A fim de garantir maior proteção na eventualidade de desemprego e ainda, na 

eventualidade de cessação involuntária da atividade, deve ser promovida a redução dos 

prazos de garantia para acesso ao subsídio de desemprego e subsídio por cessação de 

atividade, para as situações em que o desemprego ou cessação de atividade ocorreu 

durante o período de Estado de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. 

Nestes termos, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD apresentam a seguinte 

proposta de aditamento à Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª – Aprova o Orçamento 

Suplementar para 2020: 

 

Artigo 14.º-A 

Diminuição dos prazos de garantia para acesso a prestações de 

desemprego e ao subsídio por cessação de atividade 

1 – Sem prejuízo do disposto no nº 1 do artigo 22º do Decreto-Lei nº 220/2006, de 3 de 

novembro, na sua redação atual, têm direito ao subsídio desemprego os trabalhadores 

que tenham entre 180 dias e 360 dias de trabalho por conta de outrem, com o 

correspondente registo de remunerações, num período de 24 meses imediatamente 

anterior à data do desemprego e que tenham ficado sem emprego durante o período de 

Estado de Emergência e Estado de Calamidade Pública. 
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2 – O disposto no número anterior vigora até dezembro de 2020, transitando os 

respetivos beneficiários, a partir de janeiro de 2020, para o subsídio social de 

desemprego, sem condição de recursos. 

3 – Sem prejuízo do disposto no artigo 8º do Decreto-Lei nº 65/2012, de 15 de março, 

na sua redação atual, têm direito ao subsídio por cessação de atividade os beneficiários 

que tenham 180 dias de exercício de atividade independente economicamente 

dependente, com o correspondente pagamento efetivo de contribuições, num período 

de 24 meses imediatamente anterior à data da cessação involuntária do contrato de 

prestação de serviços e que tenham cessado a atividade durante o período de Estado de 

Emergência ou Estado de Calamidade Pública. 

4 – Sem prejuízo do disposto no artigo 9º do Decreto–Lei nº 12/2013, de 25 de janeiro, 

na sua redação atual, têm direito ao subsídio por cessação de atividade profissional os 

beneficiários que tenham 360 dias de exercício de atividade profissional, com o 

correspondente registo de remunerações num período de 48 meses imediatamente 

anterior à data da cessação de atividade e que tenham cessado atividade durante 

período de Estado de Emergência ou Estado de Calamidade Pública. 

5 – Os prazos para requerer os subsídios referidos nos números anteriores contam-se a 

partir da entrada em vigor da presente lei. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Exposição de Motivos 

 

 

O apoio não institucionalizado é cada vez mais relevante numa sociedade envelhecida e 

em declínio demográfico, e, em especial, no contexto pandémico que se vive. 

Considerando a importância de retardar a institucionalização das pessoas idosas, 

evitando a sua integração em equipamentos coletivos, deve ser privilegiado um novo 

tipo de serviço de apoio domiciliário que vá além das componentes básicas de apoio e 

que possa incluir serviços básicos de saúde com apoio tecnológico. 

Nesse sentido, deve ser promovida uma alteração legislativa no sentido de incluir 

serviços básicos de saúde nos cuidados e serviços prestados pelo Serviço de Apoio 

Domiciliário – SAD. 

Nestes termos, os Deputados do Grupo Parlamentar do PSD, abaixo assinados, 

apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei nº 33/XIV/1ª – Aprova 

o Orçamento Suplementar para 2020: 

 

 

Artigo 14.º-B 

Alargamento dos serviços de apoio domiciliário aos cuidados de saúde 

O Serviço de Apoio Domiciliário passa a abranger cuidados e serviços básicos de saúde, 

a regulamentar por Portaria do Governo, no prazo de 30 dias. 

 

 

PA 17.10 



 

 

 

Assembleia da República, 24 de junho de 2020 

 

 

Os Deputados 

Afonso Oliveira 

Duarte Pacheco 

Clara Marques Mendes 


