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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

“Artigo 1.º  

[…] 

 

a) (…); 

b) (…); 

c) (…); 

d) Procede à primeira alteração à Lei n.º 67-B/2007, de 31 de dezembro, que consagra a 

obrigatoriedade da publicação anual de uma lista de credores da administração 

central; 

e) (anterior alínea d)”. 

 

Artigo 7.º-A 

Alteração à Lei n.º 67-B/2007, de 31 de dezembro 

Os artigos 1º e 3º da Lei nº 67-B/2007, de 31 de Dezembro, passam a ter a seguinte redação: 

 

“Artigo 1º  

[…] 

A presente lei estabelece a obrigatoriedade de publicação anual de uma lista das dívidas dos 

órgãos e serviços incluídos na administração central do Estado, dos órgãos e serviços do Estado 

com a natureza de serviços integrados e de fundos autónomos, dos institutos públicos, das 

empresas públicas, dos hospitais com a natureza jurídica de sociedades anónimas ou de 

entidades públicas empresariais e das autarquias locais, de que sejam credores pessoas 
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singulares com domicílio fiscal em território nacional e pessoas colectivas com sede, direcção 

efectiva ou estabelecimento estável em território nacional. 

Artigo 3º 

[…] 

1 – A presente lei aplica-se às dívidas que sejam certas, líquidas e exigíveis, de natureza tributária 

ou não tributária, superiores aos montantes a regulamentar e que sejam reportadas a 31 de 

dezembro do ano imediatamente anterior à publicação. 

2 – [Revogado] 

3 – […] 

4 – […] 

5 – […]”. 

 

Palácio de São Bento, 18 de junho de 2020 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

 

Nota Justificativa: 

• A Lei n.º 67-B/2007, de 31 de dezembro, que teve na sua origem uma iniciativa do CDS, 

visou repor alguma igualdade de tratamento entre particulares e Estado, obrigando o 

Estado e demais entidades públicas a revelar a natureza e montante dos atrasos na 

satisfação das suas dívidas, contribuindo para que os prazos de pagamento fossem 

reduzidos e, ainda, favorecer a compensação de dívidas fiscais com créditos dos 

particulares sobre o Estado e demais entidades públicas, mesmo que de natureza não 

fiscal; 

• Contudo, a legislação então aprovada ficou aquém do necessário. 

• Pretende-se, com a presente alteração legislativa, que não apenas os órgãos e serviços 

incluídos na administração central do Estado, mas também as autarquias locais, os 

institutos públicos, as empresas públicas, os serviços do Estado com a natureza de 

serviços integrados e de fundos autónomos, os hospitais com a natureza jurídica de 

sociedades anónimas ou de entidades públicas empresariais passem a publicar também 

as listas das suas dívidas; 
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• Pretende-se, ainda, garantir que a lista de dívidas é publicada independentemente de 

requerimento do credor, evitando-se que, por intervenção das próprias entidades 

públicas, designadamente com promessas de pagamento rápido das dívidas, os 

credores sejam convencidos a não requerer o ingresso da dívida na lista. 

• É de salientar, nesta matéria, que a contratação pública e os dados pessoais a ela 

associados, designadamente a identificação dos adjudicatários, são já públicos e 

constam de portal (BASE: Contratos Públicos Online). 

• Assim, trata-se apenas de acrescentar a essa informação, que já é pública, que 

montantes estão em divida face o que foi contratado. 
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Grupo Parlamentar 
      

 
 
 
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

(Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

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

  

Artigo 2º 
Alteração à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

 
Os artigos 8º, 60º, 77º, 101º, 161º, 166º e 257º da Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação 
atual, passam a ter a seguinte redação: 
 

«Artigo 8º 
[...] 

 
[...] 
 

Artigo 60º 
[...] 

 
[...] 
 

Artigo 77º 
[...] 

 
[...] 
 

Artigo 101º 
[...] 

 
[...] 
 

Artigo 161º 
[...] 
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[...] 
 

Artigo 166º 
[...] 

 
[...] 
 

Artigo 257º 
Reforço dos cuidados paliativos 

 
1 – [...] 

2 – [...] 

3 – [...] 

4 – [...] 

5 – [...] 

6 – [...] 

7 [NOVO] – O Governo apresenta, até dia 31 de Julho, um cronograma onde identifica prazos 

e montantes para a concretização dos números anteriores.» 

 

 

Nota justificativa: 

A pandemia de COVID-19 trouxe inúmeros desafios ao Estado e à sociedade em geral, e em 

consequência, foram decididas e aplicadas medidas extraordinárias para controlar e mitigar 

o seu impacto, com particular foco no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Apesar destas medidas, o sistema de saúde no seu todo, e em concreto os seus profissionais, 

têm vindo a ser postos diariamente à prova, em condições muito adversas, numa verdadeira 

batalha contra o desconhecido e contra a escassez de meios para tratar e salvar a 

vida dos cidadãos afetados pelo COVID-19. 

A área dos Cuidados Paliativos, cuja cobertura universal está longe de estar alcançada, é 

relevante para minimizar o impacto da pandemia. Há necessidade de aumentar o número de 

camas e de equipas de Cuidados Paliativos (hospitalares e domiciliárias), para dar resposta 

adequada e atempada também aos “doentes COVID” que venham a precisar destes cuidados 

especializados. 

De realçar que o âmbito de intervenção dos Cuidados Paliativos não se restringe aos idosos, aos 

doentes oncológicos ou aos doentes terminais (meses de vida) e muito menos aos doentes 

moribundos (últimos dias ou horas de vida), mas a todos aqueles que têm doenças avançadas e 

progressivas, como as doenças neurológicas degenerativas, HIV ou as falências de órgão em fase 
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avançada. Sublinha-se, assim, o benefício de estreita colaboração, num modelo de cuidados 

partilhados entre os Cuidados Paliativos e as especialidades médicas que seguem estes doentes 

desde fases mais precoces da doença. 

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 41/2020 de 06 de junho, prevê na rubrica 3.1.1 — Melhoria do acesso ao Serviço 

Nacional de Saúde o “Reforço da resposta aos idosos e dependentes” circunscrevendo a “(...) 

importância da vigilância clínica em instituições de apoio social a pessoas idosas e dependentes 

(...)” e determinando que “(...) importa garantir o seguimento clínico dos utentes destas 

instituições pela Rede de Cuidados de Saúde Primários”. 

Ora, o CDS-PP considera lamentável que o Governo esqueça o apoio e seguimento clínico no 

domicílio, que esqueça o papel determinante dos Cuidados Paliativos neste âmbito e, ainda, que 

não contemple qualquer verba nesta rubrica, que é da responsabilidade do Ministério da Saúde. 

Consistente com a sua posição relativamente à relevância dos Cuidados Paliativos, o CDS-PP 

entende ser da maior pertinência – e urgência – que o Governo tome medidas concretas e 

eficazes para assegurar o acesso a Cuidados Paliativos a todos os doentes que deles necessitam. 

Medidas essas que mais determinantes se revelam face à pandemia de COVID-19. 

Por este motivo, entendemos que o Governo deve proceder à constituição imediata das 

necessárias equipas hospitalares e, também, de equipas comunitárias de suporte em Cuidados 

Paliativos, completas, com recursos humanos capacitados e com tempo assistencial 

adequado, por forma a assegurar a cobertura nacional. 

 

 

Palácio de São Bento, 17 de Junho de 2020. 

 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

 

“Artigo 2.º  

[…] 

 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 329.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua 

redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

“Artigo 329.º 

[…] 

1 – […] 

2 – […] 

3 – […] 

4 – […] 

5 – […] 

6 – O Governo procede à revisão das tabelas de retenção na fonte em IRS, no sentido de fazer 

coincidir o imposto devido a final com o imposto retido, já a partir do mês de julho”. 

 

Palácio de São Bento, 16 de junho de 2020 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

 

Nota Justificativa: 
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• Todos os meses o Estado faz retenções na fonte de IRS aos contribuintes, e 

depois de apurado o imposto realmente devido no final do ano, reembolsa as 

famílias do IRS que tenha sido retido em excesso; 

• Sistematicamente, têm sido feitas retenções em excesso, que são depois 

devolvidas no ano seguinte (durante o ano de 2019, por exemplo, as famílias 

financiaram o Estado em mais de 3 MEUR de impostos que, por não serem 

devidos, vão ser devolvidos); 

• É inaceitável que, mesmo durante este período excecional, o Governo continue 

a tirar dinheiro às famílias, para o devolver no ano seguinte; 

• Aproximar o imposto retido do imposto devido não só aumenta o rendimento 

disponível, como não diminui a receita fiscal e é de elementar justiça tributária; 

• Importa, pois, que as tabelas de retenção na fonte de IRS sejam ajustadas já a 

partir de julho, fazendo coincidir o valor do imposto devido a final com o pago 

antecipadamente; 

• A media é neutra, do ponto de vista da receita total que o Estado vai receber, 

apenas tendo efeito na tesouraria. 



 
 Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

 

Proposta de Alteração 

Diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de 

desemprego e aos subsídios por cessação de atividade 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do CDS-PP 

apresentam a seguinte Proposta de Alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“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, 134.-A e 

325.º A, com a seguinte redação: 

 

Artigo 134.-A 

Diminuição para metade do prazo de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio 

por cessação de atividade e ao subsídio por cessação de atividade profissional 

 

1 – Durante o ano de 2020, sem prejuízo do disposto no n.º 1 do artigo 22.º do Decreto-Lei n.º 

220/2006, de 3 de novembro, na sua redação atual, têm direito ao subsídio de desemprego os 

trabalhadores que tenham 180 dias de trabalho por conta de outrem, com o correspondente 

registo de remunerações, num período de 24 meses imediatamente anterior à data do 

desemprego. 

2 – Durante o ano de 2020, sem prejuízo do disposto no artigo 8.º do Decreto-Lei n.º 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. 

3 – Durante o ano de 2020, sem prejuízo do disposto no artigo 9.º do Decreto-Lei n.º 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 
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registo de remunerações num período de 48 meses imediatamente anterior à data da cessação de 

atividade.” 

 

Palácio de São Bento, 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Telmo Correia 

Cecília Meireles  

João Almeida 

Ana Rita Bessa 

João Gonçalves Pereira 

 

Nota Justificativa: 

 

No mês de março a taxa de cobertura das prestações de desemprego baixou 5 pontos percentuais, dos 56% 

para os 51%, algo que não acontecia desde, pelo menos, 2010. 

 

Por esse motivo, importa que sejam tomadas medidas para reverter esta diminuição e não deixar aumentar 

o número de portugueses que ficam desempregados e sem acesso a prestações de desemprego. 

 

O Decreto-Lei n.º 20-C/2020, de 7 de maio, que estabelece medidas excecionais de proteção social, no 

âmbito da pandemia da doença COVID-19 veio dar um pequeno passo neste sentido, mas, contudo, ainda 

muito insuficiente, pois apenas reduziu para metade os prazos de garantia existentes para o subsídio social 

de desemprego, ignorando completamente a importância de estender esta medida extraordinária quer ao 

subsídio de desemprego, quer ao subsídio por cessação de atividade, ou quer o subsídio por cessação de 

atividade profissional. 

 

Como entendemos que esta medida é das que mais urge aplicar, pois é imprescindível que se estanque a 

subida de número de portugueses que ficam desempregados e não têm direito a qualquer prestação de 

desemprego, apresentamos esta iniciativa que pretende, excecionalmente, diminuir para metade do prazo 

de garantia para acesso ao subsídio de desemprego, ao subsídio por cessação de atividade e ao subsídio 

por cessação de atividade profissional. 

 



 
  

 Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 
 

Proposta de Alteração 

Atualização extraordinária dos Acordos de Cooperação celebrados com o Setor 

Social e Solidário 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais, legais e regimentais aplicáveis, os Deputados do CDS-PP 

apresentam a seguinte Proposta de Alteração à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

“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, 153.-A e 

325.º A, com a seguinte redação: 

 

“Artigo 153.-A 

Atualização do Compromisso de Cooperação celebrado com as entidades do setor social e 

solidário 

Durante o presente ano o Governo procede a uma atualização do Compromisso de Cooperação 

celebrado com a União das Misericórdias Portuguesas, a Confederação Nacional das Instituições de 

Solidariedade e a União das Mutualidades Portuguesas num valor que cubra os custos diretos e 

indiretos do aumento da remuneração mínima mensal garantida (RMMG) e de outros fatores 

relevantes, designadamente a inflação.” 

 

Palácio de São Bento, 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Telmo Correia 

Cecília Meireles  

João Almeida 

Ana Rita Bessa 

João Gonçalves Pereira 

PA 3.5 



 
Nota Justificativa: 

 

Em tempos de emergência como os que vivemos, estas instituições não só são um parceiro imprescindível, 

como também estão numa situação de especial vulnerabilidade, devido aos serviços que prestam, 

nomeadamente no apoio a idosos, particularmente quando esse apoio se traduz na institucionalização. 

 

Neste sentido, o Governo devia ter apoiado mais o terceiro setor nas medidas excecionais e temporárias 

relativas à situação epidemiológica do COVID 19. 

 

Para alertar para as dificuldades que atravessa o sector social solidário por causa da COVID-19, o presidente 

da CNIS e o presidente da UMP reuniram a 25 de março com o Presidente da República. 

 

Ambos os representantes das instituições informaram o Presidente da República das dificuldades vividas, 

especialmente nos lares de idosos, onde faltam equipamentos de proteção, voluntários e financiamento. 

 

O presidente da CNIS referiu ainda que "não é com 3,5% de atualização nos acordos que enfrentamos a 

situação, a crise, 3,5% não é de modo nenhum suficiente. Podem neste momento ser uma espécie de injeção, 

mas é preciso, de facto, olhar para este setor". 

 

O aumento de 3,5%, que é referido e que resulta da atualização dos acordos, e que, em termos monetários 

significa uma atualização de 59,2 Milhões de euros não chega sequer para fazer face ao aumento da 

remuneração mínima mensal garantida (RMMG), que foi de quase 6%. 

 

Contudo, no final de março o Governo anunciou uma atualização dos acordos de cooperação apenas no 

montante de 59 Milhões de euros, apesar dos alertas da CNIS e da UMP. 

 

Não obstante, a Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social reconheceu que esta atualização foi 

um reforço imediato, comprometendo-se com uma nova atualização e referiu, na Assembleia da República, 

numa audição na Comissão de Trabalho e Segurança Social, no dia 15 de abril, que a atualização das 

comparticipações tem que refletir a atualização da RMMG. 

 

Todavia a realidade atual não acompanha as palavras da Ministra e, nesse sentido, o CDS entende que, no 

presente ano, deve ser garantida uma atualização dos acordos celebrados ao abrigo do Compromisso de 

Cooperação entre o Governo e as entidades do setor social e solidário num valor que cubra os custos diretos 

e indiretos do aumento da RMMG e de outros fatores, tais como a inflação. 



Grupo Parlamentar 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

(Aprova o Orçamento Suplementar para 2020) 

 

Reforço dos apoios à frequência do ensino superior  

 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os deputados do Grupo 

Parlamentar do CDS-PP abaixo assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta 

de Lei n.º 33/XIV/1.ª: 

 

Artigo 3.º  

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

É aditado à Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, o artigo 231º - A, com a seguinte 

redação: 

 

«Artigo 231º - A 

Reforça verbas da Ação Social Escolar e dos fundos de emergência das IES 

 

É reforçada a dotação do Orçamento do Estado para apoios sociais diretos e indiretos, designadamente 

para o aumento do limiar de elegibilidade e do valor da bolsa de Ação Social Escolar, bem como das 

verbas constitutivas do Fundo de Emergência dos Serviços de Ação Social das instituições de ensino 

superior.» 

 

Palácio de São Bento, 17 de junho de 2020 

 

 

Os deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 

Ana Rita Bessa 
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Telmo Correia 

Cecília Meireles 

João Gonçalves Pereira 

João Pinho de Almeida 

 

 

Nota justificativa: 

A crise pandémica provocada pelo novo coronavírus agravou as condições de alunos que já estavam 

em situação vulnerável e somou a estes aqueles que viram agora reduzidos os meios financeiros para 

fazer face às despesas com a frequência do ensino superior. Situações que poderão manter-se, ou 

mesmo agravar-se, no próximo ano letivo, dependendo da intensidade e duração da crise económica 

que se viverá. 

 

A nova realidade que tomou de surpresa o segundo semestre deste ano letivo obrigou as instituições 

de ensino superior, num curto espaço de tempo, a ter de encontrar alternativas ao ensino presencial 

através de plataformas online para aulas síncronas e assíncronas e para novas formas de avaliação a 

distância. De um modo geral, professores e alunos responderam bem aos desafios impostos, mas têm 

sido muitas as limitações e dificuldades que carecem de resposta e que, com alguma probabilidade, 

poderão ser agravadas ano letivo 2020-2021. E, tal como se tem verificado noutros períodos de crise, 

há uma maior probabilidade de abandono escolar. 

 

Justifica-se, por isso, o reforço, através de Fundos Europeus, do sistema de apoios de ação social 

escolar, para garantir o apoio aos alunos que escolhem, mas agora não conseguem frequentar o ensino 

superior. Pretende-se impedir o abandono escolar no curto e no médio prazo, sem diminuir o 

financiamento das instituições, procurando assim o melhor equilíbrio entre os interesses dos alunos e 

a sustentabilidade das instituições. 
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Grupo Parlamentar 
      

 
 
 
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

(Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª: 

  

Artigo 3º 

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77º-A, 257º-A e 

325º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77º-A 

[...] 

[...] 

 

Artigo 257º-A 

Atualização de valores de financiamento das Unidades de Cuidados Continuados Integrados, 
da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados, com especial enfoque na vertente da 

saúde mental e na dimensão comunitária 

 
Na sequência da pandemia de COVID-19, o Governo apresenta, até dia 31 de Julho, uma 

proposta concreta e devidamente quantificada para a atualização de valores de financiamento 

das Unidades de Cuidados Continuados Integrados, da Rede Nacional de Cuidados Continuados 

Integrados, com especial enfoque na vertente da saúde mental e na dimensão comunitária. 

 

Artigo 325º-A 

[...] 

[...]» 
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Nota justificativa: 

De acordo com a União das Misericórdias Portuguesas (UMP), a Confederação das Instituições 

de Solidariedade (CNIS) e a Associação Nacional dos Cuidados Continuados (ANCC), as unidades 

que prestam estes cuidados têm vindo a atravessar graves problemas, nomeadamente, de 

ordem financeira.  

Em Janeiro de 2020 foi publicada a Portaria nº 17/2020 de 24 de Janeiro, que “Define os preços 

dos cuidados de saúde e de apoio social prestados nas unidades de internamento e de 

ambulatório da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados” mas, conforme o Grupo 

Parlamentar do CDS-PP  tem vindo a alertar, o aumento dos valores para as várias tipologias está 

muito longe de acautelar as necessidades das unidades. 

Na audição regimental da Senhora Ministra da Saúde, no passado dia 20 de Maio, o CDS-PP 

questionou se, face à pandemia de COVID-19 e consequentes aumentos de despesas para as 

Unidades de Cuidados Continuados Integrados (UCCI), o Governo tencionava proceder ao 

reforço efetivo da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), através da 

atualização de valores de financiamento, com especial enfoque na vertente da saúde mental e 

na dimensão comunitária. 

Em resposta, a Senhora Ministra informou que constituiu um grupo de trabalho que estará a 

avaliar a revisão dos preços para as UCCI e que, durante este ano, espera ter resultados a este 

respeito. 

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 41/2020 de 06 de junho, prevê na rubrica 3.3 — Combate à Pobreza o “Reforço 

das respostas sociais” bem como, entre outras medidas, o “Programa Nacional Radar Social”. 

Cada uma destas medidas tem verbas atribuídas, mas em nenhuma delas se faz referência à 

atualização de valores de financiamento das UCCI da RNCCI. 

Ora, e conforme referido acima, o CDS-PP considera imprescindível e urgente que o Governo 

apresente propostas concretas a este respeito sendo, assim, determinante que o grupo de 

trabalho criado pela Senhora Ministra da Saúde apresente rapidamente resultados. 

 

 

Palácio de São Bento, 17 de Junho de 2020. 

 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 
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Grupo Parlamentar 
      

 
 
 
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

(Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª: 

  

Artigo 3º 

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77º-A, 258º-A e 

325º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77º-A 

[...] 

[...] 

 

Artigo 258º-A 

Recuperação de listas de espera para consultas, exames e cirurgias 
 

Na sequência da pandemia de COVID-19 e para efeitos de recuperação da atividade assistencial 

suspensa, o Governo contratualiza com os setores privado e social a realização de consultas, 

exames e cirurgias, para garantir aos cidadãos cuidados de saúde a tempo e horas. 

 

Artigo 325º-A 

[...] 

[...]» 
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Nota justificativa: 

A pandemia de COVID-19 trouxe inúmeros desafios ao Estado e à sociedade em geral, e em 

consequência, foram decididas e aplicadas medidas extraordinárias para controlar e mitigar o 

seu impacto, com particular foco no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Como se sabe, a atividade assistencial não COVID foi reduzida ao mínimo. Tudo o que não foi 

considerado crítico foi desmarcado e ficou suspenso, através de Despacho da tutela, de 16 de 

março. 

No entanto, as outras doenças continuam a existir e os utentes continuam a precisar de cuidados 

de saúde. Dos mais novos aos mais idosos passando, particularmente, pelos doentes crónicos, 

os portugueses continuam a precisar de ter acesso a consultas, a meios complementares de 

diagnóstico e terapêutica, a tratamentos e a cirurgias. 

Relembramos que a Senhora Ministra da Saúde afirmou em reunião da Comissão de Saúde, no 

dia 20 de maio, que com a suspensão da atividade do SNS, não foram realizadas mais de 840.000 

consultas nos cuidados de saúde primários, mais de 540.000 consultas hospitalares e mais de 

50.000 cirurgias. E importa não esquecer que, a estes números, acrescem todos os exames de 

diagnóstico e terapêutica nas mais diversas áreas que também não foram realizados. 

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 41/2020 de 06 de junho, prevê na rubrica 3.1.1 — Melhoria do acesso ao Serviço 

Nacional de Saúde a “Recuperação da atividade assistencial”, com alocação de verbas 

destinadas aos profissionais de saúde: “33,7 M€ (7,7 M€ para a recuperação de toda a atividade 

de primeira consulta perdida e 26 M€ para recuperação de 25% da atividade cirúrgica de 

doentes em LIC acima do TMRG)”, financiadas pelo OE.  

O CDS-PP entende que este mecanismo é insuficiente para garantir a recuperação necessária e 

o acesso a cuidados de saúde a tempo e horas, uma vez que o SNS, já antes da crise pandémica, 

apresentava extensas listas de espera e ultrapassava os TMRG em várias áreas. 

Por este motivo, o CDS-PP defende ser prioritária a ativação de um programa extraordinário de 

recuperação do atraso no acesso a cuidados de saúde, agudizado pela pandemia de COVID-19, 

economicamente eficiente e eficaz, i.e., recorrendo a toda a capacidade do sistema de saúde. 

Não o fazer, acarretará custos na saúde dos portugueses a médio prazo. 

 

 

Palácio de São Bento, 17 de Junho de 2020. 

 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 
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Grupo Parlamentar 
      

 
 
 
 

Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª 

(Orçamento Suplementar para 2020) 

 

PROPOSTA DE ADITAMENTO 

 

Ao abrigo das disposições constitucionais e regimentais aplicáveis, os Deputados abaixo 

assinados apresentam a seguinte proposta de aditamento à Proposta de Lei n.º 33/XIV/1ª: 

  

Artigo 3º 

Aditamento à Lei nº 2/2020, de 31 de março 

São aditados à Lei nº 2/2020, de 31 de março, na sua redação atual, os artigos 77º-A, 261º-A e 

325º-A, com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77º-A 

[...] 

[...] 

 

Artigo 261º-A 

Reserva Estratégica Nacional 
 

1 – O Governo disponibiliza informação sobre: 

i. O stock dos grandes agregados constitutivos da Reserva Estratégica Nacional; 

ii. A informação sobre o número de camas de Cuidados Intensivos no país, o número de 

ventiladores invasivos e não invasivos – que existiam antes da pandemia, os que foram 

e vão sendo adquiridos pelo SNS, e ainda dos que foram doados por todos os tipos de 

instituições (públicas, privadas) e por particulares – e respetiva distribuição pelo país; 

2 – Os dados relativos à Reserva Estratégica Nacional referidos no número anterior são 

publicados no portal do Serviço Nacional de Saúde, com data-início de janeiro de 2020 e 

atualização mensal. 
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Artigo 325º-A 

[...] 

[...]» 

 

 

Nota justificativa: 

A pandemia de COVID-19 trouxe inúmeros desafios ao Estado e à sociedade em geral, e em 

consequência, foram decididas e aplicadas medidas extraordinárias para controlar e mitigar o 

seu impacto, com particular foco no Serviço Nacional de Saúde (SNS). 

Uma das questões nevrálgicas durante esta pandemia, abordada por todos os setores, prende-

se com a Reserva Estratégica Nacional de equipamentos médicos e de equipamentos de 

proteção individual (EPI) como máscaras, viseiras, óculos de proteção, batas cirúrgicas ou luvas, 

entre outros. 

Desde o primeiro momento que o CDS-PP questionou o Governo a este respeito tendo, 

inclusivamente, inscrito esta questão nos comentários que enviou aos Relatórios do Governo 

relativos aos Estados de Emergência. 

O Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), aprovado pela Resolução do Conselho 

de Ministros nº 41/2020 de 06 de junho, prevê na rubrica 3.1.1 — Melhoria do acesso ao Serviço 

Nacional de Saúde o “Reforço da resposta de medicina intensiva”, para o qual são alocados 26 

M€, financiados pelo OE. 

Mais à frente, na rubrica 4.6.1 – “Inovação COVID/I&D COVID”, inscreve-se o “Lançamento de 

avisos Inovação Produtiva e IDT no valor de 220 M€ (dos quais cerca de 30 % afetos aos 

territórios do Interior), para apoiar empresas que redirecionaram a sua produção para as 

necessidades atuais (batas, máscaras, gel, viseiras e outros tipos de equipamentos de proteção 

individual, equipamentos hospitalares, incluindo ventiladores, medicamentos, diagnósticos e 

dispositivos médicos), mas também para o sistema científico e para o apoio à investigação 

(tratamentos, vacina, testes) na área da COVID-19. (...)”, para os quais estão previstos 220 M€ 

destinados a Empresas/Unidades de I&D, financiados pelo FEDER. 

Concordando com estas medidas inscritas no PEES, o CDS-PP considera, no entanto, que o 

Governo deve ir mais além e defende que seja claramente inscrita no Orçamento Suplementar 

uma reserva programática para a Reserva Estratégica Nacional, tendo em conta a previsibilidade 

de novas vagas da pandemia, a próxima muito provavelmente já depois do Verão. 

Assim, entendemos ser fundamental que o Governo disponibilize mensalmente: 

1) dados concretos relativos à Reserva Estratégica Nacional detalhando como está a ser gerida 

e abastecida; 
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2) dados relativos ao levantamento do número de camas de Cuidados Intensivos no país, dos 

ventiladores invasivos e não invasivos, quer dos que já existiam antes da pandemia, como dos 

que foram e vão sendo adquiridos pelo SNS, e ainda dos que foram doados por todos os tipos 

de instituições (públicas, privadas) e por particulares, e respetiva distribuição pelo país; 

3) o levantamento detalhado do stock de equipamentos de proteção individual e materiais 

médicos de que o SNS dispunha antes da Declaração do primeiro Estado de Emergência, com 

informação cronológica relativa à sua aquisição e reforço nomeadamente ventiladores, 

oxigénio, máscaras, luvas, óculos de proteção, batas cirúrgicas, entre outros, conforme 

recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), logo no início de Fevereiro, (um aviso 

claríssimo do Sr. Tedros Ghebreyesus), em que o diretor-geral da OMS alertava os países para a 

“escassez crónica” destes materiais e equipamentos, frisando que eram “insuficientes para 

atender a todas as necessidades” e chamando a atenção para que se estaria a fechar uma “janela 

de oportunidade” para salvar vidas. Mais ainda, referiu já em Fevereiro que “a procura é, agora, 

100 vezes superior ao normal e os preços estão 20 vezes mais altos” e que “os stocks globais de 

máscaras e ventiladores são insuficientes para atender todas necessidades. Há equipamentos 

esgotados ou com atrasos na produção entre 4 a 6 meses.” 

O CDS-PP considera que a disponibilização de toda esta informação é extremamente relevante, 

para se avaliar as queixas, recorrentes neste período, sobre a falta de EPI e testes PCR para os 

profissionais de saúde; para se perceber a relação com o setor privado e social, no momento 

inicial e em tempos subsequentes, em matéria de capacidade instalada e acordos realizados em 

tempo de pandemia; e para se avaliar os impactos na saúde do protelamento de toda a atividade 

não COVID. 

 

 

Palácio de São Bento, 17 de Junho de 2020. 

 

 

Os Deputados do Grupo Parlamentar do CDS-PP, 
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