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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 2.º 

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

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

redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

«Artigo 8.º 

[…] 

 

Artigo 60.º 

[…] 

 

Artigo 77.º 

[…] 

 

 

Artigo 101.º 

PA 5.1 
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[…] 

1 -  […]. 

a. Uma subvenção geral fixada em € 2 192 769 418 para o Fundo de 

Equilíbrio Financeiro (FEF) a qual inclui o valor previsto no n.º 3 do artigo 

35.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação atual;  

b. Uma subvenção específica fixada em € 226 300 000 para o Fundo Social 

Municipal (FSM);  

c. […]. 

d. […]. 

 

2 - […]. 

3 - […]. 

4 - […]. 

5 - […]. 

6 - […]. 

7 - […]. 

8 - Eliminar. 

 

Artigo 161.º 

[…] 

 

Artigo 166.º 

[…]» 
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Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

Paula Santos 

João Oliveira 

 

Nota justificativa: 

 

No atual contexto, impõe-se como nunca, que o Estado assuma na sua plenitude as suas 
responsabilidades, as suas competências e as leis que estão em vigor. Neste sentido 

propõe-se que ao invés de uma suposta elegibilidade de despesas a afetar ao FSM, se 
dote este do valor de 2% da média dos três impostos conforme decorre da Lei. 

Torna-se também necessário que, num quadro em que as autarquias locais se viram 

forçadas a suprir carências de resposta do poder central, se assegure que a recuperação 
dos montantes de incumprimento da lei, se faça de forma mais célere tornando-a 
equitativa nos três anos. 

Em termos práticos propõe-se a inscrição como reforço dos montantes do FSM em 

cumprimento dos critérios que constam da Lei de Finanças Locais em vigor e o acréscimo 

ao FEF proposto de mais 16,66%, perfazendo 41,66% de recuperação, em vez dos 25%, 
por forma a dividir o valor pelos três anos, sendo 33,33% relativo a 2020 e 8,33% que 
deveriam ter sido atribuídos em 2019. 
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Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

 

Artigo 2.º 

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

 

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º, 227.º e 232.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua 

redação atual, passam a ter a seguinte redação: 

 

« Artigo 227.º 

Manutenção do referente do valor da propina para atribuição de bolsas de estudo e consideração 

do rendimento do agregado familiar obtido em 2020 

1 – Nos anos letivos 2019/2020 e 2020/2021, para efeitos de elegibilidade para a atribuição de bolsas 

de estudo aos estudantes do ensino superior, é considerado o valor da propina máxima fixada para o 

ano letivo 2018/2019. 

1.ª SUBSTITUIÇÃO 
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2- No ano letivo de 2020/2021 o valor de bolsa de estudo, calculado nos termos do Regulamento de 

Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior, é revisto, mediante requerimento 

do estudante, em função do rendimento per capita do agregado familiar obtido em 2020, 

considerando para esse efeito o quociente entre o valor da totalidade dos rendimentos auferidos e 

o número inteiro de meses decorridos até à apresentação do requerimento, multiplicado por doze. 

3 - O disposto no número anterior não prejudica a atribuição ou alteração do valor da bolsa em caso 

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

económica do mesmo ocorrida em 2020, em relação aos rendimentos declarados de 2019. 

 

 [...] 

Artigo 232.º 

Alteração ao Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior 

Os artigos 5.º e 19.º do RABEEES, aprovado em anexo ao Despacho n.º 8442-A/2012, 22 de junho, na 

sua redação atual, passa a ter a seguinte redação: 

Artigo 5.º 

[...] 

(…): 

a) (...) 

b) (...) 

c) (...) 

d) (...) 

e) (...) 

f) (...) 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

g) Tenha um rendimento per capita do agregado familiar em que está integrado, calculado nos termos 

do artigo 45.º, igual ou inferior a 20 vezes o valor do IAS em vigor no início do ano letivo, acrescido do 

valor da propina máxima anualmente fixada para o 1.º ciclo de estudos do ensino superior público nos 

termos legais em vigor; 

h) (...) 

i) (...) 

[...] 

Artigo 19.º 

1 — Os estudantes bolseiros deslocados do ensino superior público a quem tenha sido concedido 

alojamento em residência dos serviços de ação social beneficiam, no período letivo de atribuição da 

bolsa de estudo, de um complemento mensal, igual ao valor base mensal a pagar pelos bolseiros nas 

residências, até ao limite de 29,2 % do Indexante dos Apoios Sociais.  

2 — (...).  

3 — (…).  

4 — (…). 

 5 — (…). 

 6 — (…). 

[...]» 
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Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 

Com o agravamento da situação económica e social, muitas famílias, que nos últimos meses tiveram 

um corte brutal nos seus rendimentos ou ficaram sem emprego, torna-se urgente reduzir os custos de 

acesso e frequência ao ensino superior público. 

Assim, a presente proposta prevê o aumento do complemento de alojamento para os estudantes 

bolseiros que se encontrem em residências; procede ao alargamento do rendimento per capita do 

agregado familiar para efeitos de apoio, garantindo, assim, que mais estudantes sejam abrangidos pelos 

apoios de ação social escolar; e, como forma de garantir que os estudantes e famílias que tiverem 

quebra de rendimentos durante esta fase não ficam prejudicados, procede ainda à consideração do 

rendimento per capita do agregado familiar obtido em 2020, para efeitos de elegibilidade para 

atribuição de bolsa de estudo e para o seu cálculo. 
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Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

 

Proposta de Aditamento 

 

CAPÍTULO II 

Alterações legislativas 

SECÇÃO I 

Orçamento do Estado para 2020 

Artigo 2.º 

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

Os artigos 8.º, 60.º, 77.º, 101.º, 161.º, 166.º e 228.º da Lei n.º 2/2020, de 31 de março, na sua redação 

atual, passam a ter a seguinte redação: 

«[...] 

Artigo 228.º 

Reforço do complemento de alojamento para estudantes do ensino superior 

1 - O complemento de alojamento a estudantes bolseiros deslocados do ensino superior, que não 

tenham obtido alojamento em residência dos serviços de ação social, previsto no n.º 2 do artigo 19.º 

do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior (RABEEES), tem um 

valor mensal igual ao valor do encargo efetivamente pago pelo alojamento e comprovado por recibo, 

até ao limite de 60 % do indexante dos apoios sociais, a partir de janeiro de 2020. 

2 – (…). 

3 – (…). 

PA 5.3 
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4 – (…).» 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 

Com o agravamento da situação económica de muitas famílias, que nos últimos meses tiveram um corte 

brutal nos seus rendimentos ou ficaram sem emprego, torna-se urgente reduzir os custos de acesso e 

frequência no ensino superior público. A presente proposta prevê o aumento do complemento de 

alojamento para os estudantes bolseiros que não tiveram lugar em residência de 50% para 60% do 

Indexante de Apoios Sociais. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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 40.º-A, 77.º-A, e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 40.º-A 

Prorrogação dos contratos de bolsa e de contratos ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de 

agosto, de Concursos de Estímulo ao Emprego Científico (CEEC) e dos Projetos IC&DT, e Projetos 

Estratégicos das Unidades de Investigação e respetivo financiamento e Prorrogação dos contratos do 

pessoal especialmente contratado 

 

1 – Todos os contratos de bolsas regulamentadas pelo Estatuto do Bolseiro de Investigação, 

independentemente de serem financiadas diretamente ou indiretamente pela Fundação para a Ciência 

e Tecnologia, FCT, ou por outras entidades públicas ou privadas, são prorrogados por 90 dias.  

PA 5.4 
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2 – Todos os contratos celebrados ao abrigo do Decreto-Lei n.º 57/2016, de 29 de agosto, alterado pela 

Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, dos diversos Concursos de Estímulo ao Emprego Científico (CEEC), 

individuais ou institucionais ou de concursos de Projetos de I&D, são prorrogados por 90 dias. 

3 - São prorrogados por 90 dias, os Projetos IC&DT e os Projetos Estratégicos das Unidades de 

Investigação, assegurando-se o respetivo financiamento e manutenção de todos os trabalhadores 

adstritos a cada projeto.  

4 – No final do prazo previsto nos números anteriores é avaliada a necessidade de um novo período de 

prorrogação.  

5 - Os contratos do pessoal especialmente contratado a tempo certo ao abrigo do Decreto-Lei n.º 

448/79, de 13 de novembro, que aprova o Estatuto da Carreira Docente Universitária e do Decreto-Lei 

n.º 185/81, de 1 de julho, que aprova o Estatuto da Carreira do Pessoal Docente do Ensino Politécnico, 

são prorrogados até à cessação das medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-

CoV-2. 

6 – As prorrogações previstas nos números 1, 2 e 3 do presente artigo não são contabilizadas para 

efeitos de futuras candidaturas a projetos de I&D e candidaturas a Concursos de Estímulo ao Emprego 

Científico. 

7 – O previsto no número 5 não prejudica a possibilidade de futuras renovações de contratos ou 

candidaturas ao abrigo dos Estatutos de Carreira.  

 8 - Da aplicação do disposto no presente artigo não pode resultar a perda de retribuição.  

 

Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 
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Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias  

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 

 

De acordo com o levantamento sobre as restrições à normal execução dos planos de trabalho de 

investigação decorrentes da situação epidemiológica provocada pelo novo Coronavírus SARS-CoV-2 e 

pela doença COVID-19, realizado pela Associação de Bolseiros de Investigação Científica, destacaram-

se, relativamente aos motivos para o impedimentos para a execução dos planos de trabalho: a 

impossibilidade de utilização das instalações e demais recursos da instituição de acolhimento/local de 

trabalho, como laboratórios, bibliotecas e arquivos; o impedimento da continuação do trabalho de 

campo e de recolha de dados, de trabalho de observação participante, entrevistas, recolha de materiais, 

entre outros; a necessidade de prestação de apoio, sobretudo, a descendentes, mas também, em 

alguns casos, a ascendentes; a impossibilidade de realização de missões no estrangeiro já previstas nos 

planos de trabalho e o cancelamento de conferências e congressos internacionais. 

Estes motivos, e outros devidamente atendíveis, devem ser tidos em conta, em especial na necessidade 

de se verem prorrogados os prazos para a execução dos planos de trabalho e da realização de projetos, 

com o correspondente aumento de financiamento.  
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Como medida imediata, o PCP propõe ainda que os contratos a termo certo no ensino superior sejam 

alvo de prorrogação, tendo em conta a situação decorrente do surto epidemiológico e o seu impacto 

nas instituições em termos de organização de atividades letivas e de toda a recuperação que terá, 

forçosamente, de ser realizada face às alterações temporárias de funcionamento. 

Deste modo, garante-se que estes trabalhadores não sejam atirados para uma difícil situação de 

desemprego e/ou de redução dramática do seu salário e/ou rendimentos, continuando o PCP a 

defender a necessidade de regularização de todos os vínculos precários e a estabilização laboral em 

todas as áreas, incluindo o Ensino Superior e a Ciência. 
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Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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 40.º-A, 77.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 40.º-A 

Apoio excecional aos bolseiros de investigação científica 

Os bolseiros de investigação científica cujo contrato de bolsa se encontrasse ao abrigo do Estatuto do 

Bolseiro de Investigação, aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na sua atual redação, que se 

encontrem abrangidos pelo previsto no artigo 23.º da Lei n.º 57/2017, de 19 de julho, e que tenham 

cessado por força do previsto nas alíneas c) e d) artigo 17.º do Estatuto do Bolseiro de Investigação, 

aprovado pela Lei n.º 40/2004, de 18 de agosto, na sua atual redação, têm direito a um apoio 

extraordinário, no valor da bolsa, renovável mensalmente enquanto se mantiverem em vigor as 

PA 5.5 
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medidas excecionais e temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2 ou celebre contrato de trabalho 

ou contrato de bolsa ao abrigo da legislação em vigor. 

 

Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 

Nos últimos meses, muitos bolseiros de investigação científica viram os seus contratos de bolsa 

terminar, ficando assim sem qualquer rendimento numa altura particularmente difícil tendo em conta 

o impacto da pandemia no normal funcionamento de muitas entidades do Sistema Científico e Técnico 

Nacional. 
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Cumpre assim, assegurar um apoio excecional no valor da bolsa de investigação científica a todos os 

bolseiros de investigação científica que, tendo terminado os seus planos de trabalho ou tendo os seus 

projetos terminado, neste momento se encontram sem qualquer rendimento, em especial por não 

terem direito ao subsídio de desemprego. Esse apoio é renovado mensalmente enquanto se 

mantiverem as medidas excecionais de mitigação e combate à epidemia previstas no Orçamento 

Suplementar ou se celebre novo contrato de trabalho ou contrato de bolsa ao abrigo da legislação em 

vigor. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 

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

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 168.º-A 

Apoio ao pagamento das rendas habitacionais e não habitacionais 

 

1- Os arrendatários habitacionais, bem como os respetivos fiadores, no caso dos 

estudantes que não aufiram rendimentos do trabalho, que tenham, 

comprovadamente, quebra de rendimento nos termos previstos na presente lei para 

os arrendatários, e se vejam incapacitados de pagar a renda das habitações que 

PA 5.6 
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constituem a sua residência permanente, podem solicitar a moratória da renda ao 

Instituto da Habitação e da Reabilitação Urbana, I.P. (IHRU, I.P.).  

2- Os senhorios habitacionais que tenham, comprovadamente, quebra de rendimentos 

nos termos previstos em portaria do Governo, cujos arrendatários não recorram ao 

IHRU, I.P., nos termos da presente lei, podem solicitar ao IHRU, I.P. a concessão de um 

empréstimo sem juros para compensar o valor da renda mensal devida e não paga, 

sempre que o rendimento disponível restante do agregado desça, por tal razão, abaixo 

do valor do IAS.  

3- As moratórias e os empréstimos previstos no presente artigo, são concedidos pelo 

IHRU,I.P., ao abrigo das suas atribuições, em particular da competência prevista na 

alínea k) do n.º 2 do artigo 3.º do Decreto-Lei n.º 175/212, de 2 de agosto, na sua 

redação atual, e têm , como primeiras fontes de financiamento, as verbas inscritas no 

seu orçamento para 2020 provenientes da consignação de receita de impostos sobre o 

rendimento e, se necessário, das verbas a transferir  para o IHRU,I.P., pela Direção-

Geral do Tesouro e Finanças no âmbito de políticas de promoção de habitação, 

financiadas por receitas de impostos inscritas no capítulo 60, ambas nos termos 

previstos na lei que aprova o Orçamento do Estado para 2020, bem como, nos saldos 

transitados do Programa SOLARH, criado pelo Decreto-lei n.º 39/2001, de 9 de 

fevereiro, na sua redação atual. 

4- O Regulamento a ser elaborado pelo IHRU, I.P., com as condições de concessão da 

moratória, atendendo à urgência e ao seu especial fim, produz todos os seus efeitos a 

contar da data da sua divulgação no Portal da habitação, na sequência de aprovação 

pelo conselho diretivo do IHRU, I.P, sujeita a homologação do membro do Governo 

responsável pela área da habitação. 

5- Nos casos em que sejam aplicáveis formas específicas de contratos de exploração de 

imóveis para comércio e serviços em centros comerciais, não são devidos quaisquer 

valores a título de rendas mínimas, até 31 de dezembro de 2020, sendo apenas devido 
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aos proprietários dos centros comerciais o pagamento da componente variável da 

renda, calculada sobre as vendas realizadas pelo lojista, mantendo-se ainda a 

responsabilidade, da parte dos lojistas, pelo pagamento de todas as despesas 

contratualmente acordadas, designadamente as referentes a despesas/encargos 

comuns. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

 

Nota justificativa: 

Quanto às rendas, ao seu valor e ao seu pagamento, importa sublinhar que as 

situações de perda de rendimentos por parte do inquilino devem ser respondidas não 

com a acumulação de dívida para o inquilino pagar mais tarde, mas sim com a redução 

proporcional do valor da renda. Tal realidade deverá estar presente quer no 

arrendamento habitacional, quer no arrendamento não habitacional, quer ainda, em 

contratos atípicos como os que vigoram para os pequenos lojistas nos centros 

comerciais.  
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Ou seja, se o inquilino perde rendimento, deve pagar menos renda – e o senhorio – 

particularmente os pequenos proprietários - deve ser compensado pelo Estado no 

valor correspondente. É esta a solução mais justa, e é esta a proposta do PCP. 

Estabelecendo o limite dos montantes da renda em função do valor do imóvel, evita-se 

que o Estado possa subsidiar rendas especulativas. 

Quando se trate de habitações do IHRU, propomos que os moradores possam 

desencadear a reavaliação do valor das rendas em caso de perda de rendimentos ou 

situação de desemprego. Para além dessa forma de reduzir os encargos, propõe-se 

ainda o alargamento do prazo de pagamento das rendas em geral; e a possibilidade de 

suspensão do pagamento no caso das habitações propriedade do IHRU que, nessas 

situações, poderá propor um plano de pagamentos que se estenda até a um limite de 

36 meses. 

Por outro lado, para os muitos casos em que os centros comerciais aplicam um regime 

contratual diferenciado (forma contratual atípica, normalmente denominada de 

contratos de utilização de espaço comercial), há uma abordagem diferente que é 

necessária para a resposta adequada a esta especificidade. Nestes casos, propõe-se 

um regime excecional de pagamento apenas da componente variável da renda, em 

função das vendas realizadas, salvaguardando-se no entanto a responsabilidade pelos 

lojistas pelo pagamento de todas as despesas contratualmente acordadas, 

designadamente as referentes a despesas/encargos comuns nesse espaço. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 

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

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 168.º-A 

Regime extraordinário de proteção dos arrendatários 

 

Até 31 de dezembro de 2020, fica suspensa: 

a)  A produção de efeitos das denúncias de contratos de arrendamento 

habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 

b) A caducidade dos contratos de arrendamento habitacional, salvo se o 

arrendatário não se opuser à cessação; 

PA 5.7 
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c) A produção de efeitos da revogação, da oposição à renovação de contrato de 

arrendamento habitacional e não habitacional efetuadas pelo senhorio; 

d) O prazo indicado no artigo 1053.º do Código Civil, se o término desse prazo 

ocorrer durante o período de tempo em que a situação do arrendatário se 

mantiver; 

e) A execução da hipoteca que constitua habitação própria e permanente do 

executado.    

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

 

 

Nota justificativa: 

O direito constitucional à habitação é para cumprir e defender. Com o surto epidémico 

e o aproveitamento que dele foi feito, aprofundou-se o corte nos salários, o 

desemprego e a diminuição de rendimentos criando sérias dificuldades no suporte das 

despesas com a habitação com o que elas pesam na vida de cada família.  

Assim, assume ainda maior importância a adoção de medidas concretas para defender 

as populações. Impedir despejos, execuções de hipotecas revogações de contratos de 
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arrendamento – salvaguardando a situação dos pequenos proprietários - até que a 

situação financeira das famílias estabilize é essencial no plano social. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 

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

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 168.º-A 

Regime excecional e moratória no pagamento das rendas habitacionais e não 

habitacionais 

 

1- É prolongado até ao dia 30 de cada mês o período de pagamento das rendas 

habitacionais ou não habitacionais. 
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2- Nos casos de redução comprovada de rendimentos dos inquilinos habitacionais, em 

que seja comprovada a situação de desemprego, despedimento ou quebra de 20% do 

rendimento do agregado familiar do arrendatário face aos rendimentos do mês de 

fevereiro do corrente ano ou do período homólogo em ano anterior,  é aplicada, a 

pedido do inquilino, uma redução de igual percentagem nas respetivas rendas, sendo o 

diferencial subsidiado pelo Estado diretamente ao senhorio. 

3- O subsídio previsto no número anterior apenas é concedido aos senhorios cujas 

rendas sejam iguais ou inferiores a 1/15 do Valor Patrimonial Tributário atual do 

locado ou até esse valor nas rendas superiores a 1/15. 

4- No caso de redução ou suspensão das atividades económicas, sociais ou culturais, 

aplicam-se, com as necessárias adaptações, as regras estipuladas nos n. ºs 2 e 3 para o 

arrendamento habitacional: 

a) Às micro e pequenas empresas e empresários em nome individual que se 

encontrem em situação de crise empresarial, definida como tal nos termos legalmente 

previstos, atendendo à situação epidemiológica provocada pela doença COVID-19; 

b) Aos contratos titulados por associações desportivas, culturais, sociais ou recreativas 

que se encontrem em situação de crise e impedidas de desenvolver as atividades que 

lhes são atribuídas no respetivo estatuto. 

5- A demonstração da quebra de rendimentos é efetuada nos termos de portaria a 

aprovar pelo membro do Governo responsável pela área da habitação. 

6- Os arrendatários que se vejam impossibilitados do pagamento da renda têm o dever 

de informar o senhorio, por escrito, até cinco dias antes do vencimento da primeira 

renda em que pretendem beneficiar do regime previsto no presente artigo, juntando a 

documentação comprovativa da situação. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 
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Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Nota justificativa: 

Quanto às rendas, ao seu valor e ao seu pagamento, importa sublinhar que as 

situações de perda de rendimentos por parte do inquilino devem ser respondidas não 

com a acumulação de dívida para o inquilino pagar mais tarde, mas sim com a redução 

proporcional do valor da renda.  

Ou seja, se o inquilino perde rendimento, deve pagar menos renda – e o senhorio – 

particularmente os pequenos proprietários - deve ser compensado pelo Estado no 

valor correspondente. É esta a solução mais justa, e é esta a proposta do PCP. 

Estabelecendo o limite dos montantes da renda em função do valor do imóvel, evita-se 

que o Estado possa subsidiar rendas especulativas. 

Uma proposta que se dirige aos trabalhadores, famílias e população em geral, às 

micro, pequenas e médias empresas (no arrendamento não habitacional), às 

colectividades, associações e outras entidades sem fins lucrativos. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

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, 

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

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

 

Artigo 168.º-A 

Pagamento das rendas dos fogos do IHRU, I.P. 

 

1- Os arrendatários que comprovem uma situação de desemprego, despedimento ou 

quebra de 20% do rendimento do respetivo agregado familiar face aos rendimentos do 

mês de fevereiro do corrente ano ou do período homólogo em ano anterior, podem 

requerer a suspensão do pagamento das rendas dos fogos do IHRU- Instituto da 

Habitação e da Reabilitação Urbana, I,P.. 

2- O IHRU, I.P. apresenta a cada arrendatário um plano de pagamento, por 36 meses, 

das rendas devidas no período da suspensão, bem como, dos pagamentos decorrentes 
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de dívidas passadas, sendo que o inquilino não pode ser onerado por quaisquer juros 

ou penalização.  

3- Sem prejuízo do número anterior, os arrendatários podem, a todo o momento, 

solicitar a reavaliação do valor da renda por motivo fundamentado, designadamente 

devido a quebra de rendimento ou situação de desemprego. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

Assembleia da República, 17 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Nota justificativa: 

Quando se trate de habitações do IHRU, propõe-se que os moradores possam 

desencadear a reavaliação do valor das rendas em caso de perda de rendimentos ou 

situação de desemprego. Para além dessa forma de reduzir os encargos, propõe-se 

ainda o alargamento do prazo de pagamento das rendas em geral; e a possibilidade de 

suspensão do pagamento no caso do IHRU, que nessas situações desenvolve um plano 

de pagamentos no limite de 36 meses. 

Esta proposta visa contribuir para a defesa do direito à habitação por parte das 

populações, principalmente das mais vulneráveis no plano social, face aos impacto da 

epidemia e o seu aproveitamento, garantindo o direito à habitação. 
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Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 241.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

Artigo241.º-A 

Financiamento para a aplicação dos planos de contingência obrigatórios no Ensino Superior e na 

Ciência 

1 – Compete ao Governo garantir que, através do Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, 

as instituições do ensino superior e as unidades e centros de investigação públicos do Sistema Científico 

e Tecnológico Nacional possuem todos os meios para a aplicação plena dos seus planos de contingência, 
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conforme determinados pela autoridade nacional de saúde pública, procedendo para esse fim, à 

transferência do montante global necessário. 

2 – A transferência prevista no número anterior tem em conta, de acordo com informação transmitida 

pelas entidades, o seguinte; 

a) Número de trabalhadores, investigadores e estudantes da entidade; 

b) Periodicidade e regularidade de funcionamento; 

c) Espaços identificados para efeitos de limpeza e desinfeção regulares, incluindo, entre outros: 

i) Bares e cantinas dos serviços de ação social escolar; 

ii) Residências dos serviços de ação social escolar; 

iii) Serviços de saúde dos serviços de ação social escolar; 

iv) Espaços comuns, salas de estudo e bibliotecas; 

v) Gabinetes e outras salas adstritas aos trabalhadores e estudantes; 

vi) Salas de aulas; 

vii) Laboratórios e outros espaços reservados à experimentação e investigação científica que 

necessitem pelo seu fim de um tratamento diferenciado. 

d) Previsão de Equipamentos de Proteção Individual necessários para trabalhadores, 

investigadores e estudantes. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 
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Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 

 

A retoma progressiva das actividades económicas e sociais que está em curso insta a que sejam 

tomadas medidas de contingência, prevenção do contágio e adaptação funcional em todas as áreas e 

setores, incluindo no Ensino Superior e na Ciência. 

 

Exigem-se por isso os meios financeiros necessários para que as Instituições do Ensino Superior e do 

Sistema Científico e Tecnológico públicos possam desempenhar, com toda a segurança e respeito pelos 

direitos dos trabalhadores, investigadores e estudantes, o seu papel.  

 

Tal implica que todas as Instituições tenham a capacidade para fazer face ao acréscimo de despesas 

com procedimentos de desinfeção e limpeza de espaços, aquisição de Equipamentos de Proteção 

Individual, alteração dos espaços em virtude das regras de permanência simultânea nos espaços ditadas 

pelas autoridades sanitárias, contratação de serviços e pessoal especializado, entre outras questões.  
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 241.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 241.º-A 

Abatimento do valor da propina correspondente ao segundo semestre do ano letivo de 2019/2020 

1 – É abatido ao valor da propina fixada em cada Instituição do Ensino Superior Pública no ano letivo 

de 2020/2021 o valor da propina correspondente ao segundo semestre do ano letivo de 2019/2020.   
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2 – O previsto no número anterior aplica-se em ciclos de estudos: 

a) Conducentes ao grau de licenciado; 

b) Conducentes ao grau de mestre; 

c) Integrados conducentes ao grau de mestre; 

d) Conducentes ao grau de mestre, quando a sua conjugação com um ciclo de estudos conducente ao 

grau de licenciado seja indispensável patra o acesso ao exercício de uma atividade profissional; 

f) Conducentes ao grau de doutoramento; 

f) Conducentes ao diploma de técnico superior profissional. 

3 – Nas situações em que o abatimento previsto no número 1 não seja possível em virtude, 

nomeadamente, da conclusão do respetivo do ciclo de estudos ou da mudança de estabelecimento de 

ensino, o valor é devolvido ao estudante. 

4 - A redução de receitas próprias resultante da alteração a que se refere o número 1 é suportada por 

receitas gerais a transferir pelo Orçamento do Estado para as instituições de ensino superior públicas. 

5 – O previsto no presente artigo não prejudica a atribuição de apoios de ação social escolar no âmbito 

do Regulamento de Atribuição de Bolsas de Estudo a Estudantes do Ensino Superior. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 

 

Com o agravamento da situação económica de muitas famílias, que nos últimos meses tiveram um corte 

brutal nos seus rendimentos ou mesmo perderam o emprego, torna-se urgente reduzir os custos de 

acesso e frequência no ensino superior público. 

A proposta apresentada visa garantir a possibilidade de abatimento no valor da propina fixada em cada 

Instituição do Ensino Superior Pública no ano letivo de 2020/2021 o valor da propina correspondente 

ao segundo semestre do ano letivo de 2019/2020.  Deste modo, as instituições ao fixarem a propina 

para o ano letivo de 2020/2021 têm em conta o valor pago no segundo semestre do ano letivo de 

2019/2020, abatendo este valor. Os estudantes apenas pagarão o remanescente. 

Garante-se ainda a transferência das verbas correspondentes à redução para as Instituições, tal como 

a manutenção de todos os apoios no âmbito da Ação Social Escolar.   

O PCP defende que só a eliminação das propinas pode garantir maior justiça no acesso e frequência do 

Ensino Superior, enquadrando a presente proposta também nesse objetivo. 
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Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 242.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo242.º-A 

Contratação de trabalhadores na Escola Pública 

 

1 - O Governo, através do Ministério da Educação, procede à contratação de todos os trabalhadores 

necessários para aplicação dos planos de contingência obrigatórios nas escolas procedendo, para esse 

efeito, à transferência das verbas necessárias. 

2 – A contratação prevista no número anterior tem em conta, entre outros, o seguinte: 

a) O reforço do número de auxiliares, tendo em conta a necessidade de supressão das carências 

anteriormente identificadas e o acréscimo de trabalho com a limpeza, desinfeção e higienização 

dos espaços, de acordo com os planos de contingência obrigatórios; 
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b) O reforço do número de técnicos especializados, face à reconhecida necessidade de um maior 

apoio aos estudantes; 

c) O reforço do número de professores e educadores, considerando-se a necessidade de redução 

do número de alunos por turma, a garantia de distanciamento na permanência em sala e 

eventuais necessidades adicionais de adaptação, face à evolução do surto epidemiológico. 

3- O Governo, através do Ministério da Educação, procede à abertura imediata dos concursos para 

integração dos trabalhadores não docentes das várias carreiras e categorias cujo processo do 

PREVPAP foi já homologado, garantindo a presença dos mesmos nas escolas no início do ano letivo 

2020/2021. 

4 – O previsto no presente artigo não pode levar ao despedimento de trabalhadores, nem à redução 

de salários e não prejudica a integração dos trabalhadores que desempenhem necessidades 

permanentes das escolas. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 
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Nota Justificativa: 

 

A retoma progressiva das actividades lectivas que está em curso insta a que sejam tomadas medidas 

de contingência, prevenção do contágio e adaptação funcional em todas as áreas e setores, incluindo 

na Educação. Os trabalhadores da Escola Pública são imprescindíveis para qualquer regresso em 

segurança. Em muitos casos, eram já notoriamente escassos e a necessitar de um grande reforço. 

 

Com esta proposta o PCP pretende: dotar a escola pública do número de trabalhadores necessários ao 

seu funcionamento face às novas exigências colocadas pelo surto epidémico; ultrapassar parte das 

insuficiências que se vinham verificando ao longo dos anos no que diz respeito ao número de 

trabalhadores; responder á necessidade de regularização dos vínculos de todos os que, estando já nas 

escolas, ainda estão sujeitos a contratos de trabalho precários, apesar de responderem a necessidades 

permanentes. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 244.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 244.º-A 

Reforço da Ação Social Escolar no Ensino Público obrigatório 

 

1 – Os valores da comparticipação para o material escolar previstos no Despacho n.º 8452-A/2015, de 

31 de julho, na sua redação atual, são fixados e €32, €16 e €8 euros, respetivamente, para os escalões 

A, B e C. 
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2 – Os valores da comparticipação previstos no Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, na sua 

redação atual, para alojamento em residência familiar no ensino secundário são fixados em 20% do 

IAS/mês (x10), 13% do IAS/mês (x10) e 10% do IAS/mês (x10), respetivamente, para os escalões A, B e 

C. 

3 – Os valores da comparticipação previstos no Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, na sua 

redação atual, para as visitas de estudo são fixados em €30, 20€ e €10, respetivamente, para os escalões 

A, B e C. 

4 – Os valores da comparticipação previstos no Despacho n.º 8452-A/2015, de 31 de julho, na sua 

redação atual, para a alimentação são fixados em 100% no caso dos Escalões A e B e em 50% para o 

escalão C. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

 

Nota Justificativa: 
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A Ação Social Escolar deve criar condições para alcançar a igualdade de acesso e sucesso escolares a 

todos os alunos dos ensinos básico e secundário e promover medidas de apoio socioeducativo 

destinadas aos alunos de agregados familiares cuja situação económica determina a necessidade de 

apoios financeiros. 

As despesas com a frequência da escolaridade obrigatória têm um peso enorme nos orçamentos 

familiares, situação que tem de ter uma resposta determinada no presente orçamento devido ao 

agravamento das condições de vida – cortes de salários, desemprego, perda de rendimentos, etc - na 

sequência da epidemia e do aproveitamento que dela tem sido feito.  

Está constitucionalmente definido que “todos têm direito ao ensino com garantia do direito à igualdade 

de oportunidades de acesso e êxito escolar” e que incumbe ao Estado “assegurar o ensino”. Com esta 

proposta pretende-se reforçar os apoios de ação social escolar, designadamente, nos valores dos 

diversos auxílios económicos como o alojamento, o material escolar, a alimentação e as visitas de 

estudo.  
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Proposta de Lei n.º 33 /XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 

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

 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 248.º-A 

Apoio Social de Emergência para a Cultura 

 

1 - O Governo procede à criação de um Apoio Social de Emergência para a Cultura, no 

valor de 52 milhões de euros, para a concessão de apoio extraordinário de natureza não 

concorrencial aos trabalhadores e entidades da área artístico-cultural,  em virtude de 
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adiamento e cancelamento das atividades na sequência das medidas excecionais e 

temporárias de resposta à epidemia SARS-CoV-2. 

2 - Podem recorrer ao Apoio, nos termos da presente lei: 

a) os trabalhadores das artes e da cultura que desempenham profissões de 

natureza estritamente artística, técnico-artística ou de mediação artística; 

b) as entidades que exerçam atividades artístico-culturais de carácter profissional 

e reúnam as condições previstas no Decreto-Lei n.º 103/2017, de 24 de agosto, 

e no Decreto-Lei n.º 25/2018, de 24 de abril, para efeitos de candidatura a 

apoios, designadamente: 

i) Pessoas coletivas de direito privado com sede em Portugal, incluindo 

estruturas de âmbito associativo sem fins lucrativos; 

ii) Pessoas singulares com domicílio fiscal em Portugal; 

iii) Grupos informais, constituídos por um conjunto de pessoas singulares ou 

coletivas, sem personalidade jurídica, que se tenham organizado para 

apresentação de propostas ao abrigo dos decretos-leis supracitados, 

desde que nomeiem como seu representante uma pessoa singular ou 

coletiva com domicílio ou sede fiscal em Portugal. 

3 – As entidades referidas na alínea b) do número anterior são abrangidas 

independentemente de se terem candidatado anteriormente a apoios públicos 

concedidos pelo Ministério da Cultura. 

4 – Do montante global previsto no número 1 são destinados dois milhões de euros para 

a implementação de medidas de contingência, prevenção do contágio e adaptação 

funcional na área da Cultura, na sequência da retoma progressiva da atividade, 

conforme determinado pela autoridade nacional de saúde pública, que são distribuídos 

de forma proporcional, mediante os seguintes critérios: 

a) Número de trabalhadores da entidade; 
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b) Periodicidade e regularidade de funcionamento; 

c) Espaços identificados para efeitos de limpeza e desinfeção regulares; 

d) Agendamento estimado de apresentações, atividades e espetáculos; 

e) Previsão de Equipamentos de Proteção Individual necessários para 

trabalhadores e todos os frequentadores eventuais dos espaços onde ocorra 

atividade cultural, patrimonial e artística; 

f) Previsão de quebra de bilheteira em função das restrições já previstas nas 

medidas de retoma progressiva da atividade. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Ana Mesquita 

 

Nota Justificativa: 

O sector cultural foi dos mais atingidos pelos impactos da epidemia, sendo dos primeiros 

a parar a sua actividade e provavelmente, dos últimos a regressar. E, se na Cultura, a 

situação dita "normal" já era de emergência, então a situação de emergência tem de 
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contemplar medidas de apoio muito acima do "normal". Assim, urge a criação de apoios 

de emergência, desburocratizados e sem a obrigação de contrapartidas de apresentação 

de espetáculos ou atividades para apoiar este sector. 

A extrema precariedade que se regista neste sector, requer também que se tomem 

medidas de apoio direto aos trabalhadores das artes do espetáculo, como atores, 

encenadores, cenógrafos, figurinistas, roadies, carregadores, técnicos de som, de luz e 

de palco, músicos, assistentes, artistas de circo, entre muitos outros, mas também, às 

entidades do tecido cultural e artístico, independentemente de terem beneficiado ou 

não de apoios públicos de âmbito concursal. 

As opções e as medidas tomadas pelo Governo até ao momento, incluindo no Programa 

de Estabilização Económica e Social, continuam a excluir um grande número de 

trabalhadores das artes e da cultura, encontrando-se muitos numa situação financeira 

verdadeiramente dramática.  

Também as companhias e estruturas, que asseguram postos de trabalho e desenvolvem 

uma imprescindível atividade artística e cultural, confrontam-se com enormes 

dificuldades em manter as portas abertas e continuar a assegurar um serviço público de 

cultura. 

 

Acresce que a retoma progressiva da atividade insta a que sejam tomadas medidas de 

contingência, prevenção do contágio e adaptação funcional em todas as áreas e setores, 

incluindo nas Artes e na Cultura. Logo, exigem-se os meios financeiros para que a 

prestação de serviço público de cultura ocorra com todas as condições sanitárias e de 

segurança para os seus trabalhadores e para todos os que a ele acedam. 

Tal implica que exista a capacidade por parte dos criadores e das entidades das artes, 

cultura e património para fazer face ao acréscimo de despesas com procedimentos de 

desinfeção e limpeza de espaços, aquisição de Equipamentos de Proteção Individual, 



 

PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 

 

 

diminuição de receitas de bilheteira em virtude das regras de permanência simultânea 

nos espaços ditadas pelas autoridades sanitárias, contratação de serviços e pessoal 

especializado, entre outras questões.  
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar 

 

Proposta de Aditamento 

 

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, 248.º-A e 325.º-A, 

com a seguinte redação: 

«Artigo 77.º-A 

(...) 

 

Artigo 248.º-A 

Apoio às coletividades de cultura, recreio e desporto 

 

1 – O governo apoia, com um montante global de 30 milhões de euros, as coletividades de cultura, 

recreio e desporto na implementação de medidas de contingência, prevenção do contágio e adaptação 

funcional na sequência da retoma progressiva da atividade, conforme determinado pela autoridade 

nacional de saúde pública. 
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2 - O montante global disponível através do fundo é distribuído de forma proporcional pelas 

colectividades de cultura, receio e desporto, através do IPDJ, I.P., mediante os seguintes critérios: 

a) Número de trabalhadores da entidade; 

b) Periodicidade e regularidade de funcionamento; 

c) Espaços identificados para efeitos de limpeza e desinfeção regulares; 

d) Agendamento estimado de apresentações, atividades, provas e espetáculos; 

e) Previsão de Equipamentos de Proteção Individual necessários para trabalhadores; 

f) Satisfação de pagamentos de despesas de funcionamento;  

g) Previsão de quebra de bilheteira em função das restrições já previstas nas medidas de retoma 

progressiva da atividade; 

h) Previsão de quebra de mensalidades e outros apoios habituais. 

 

Artigo 325.º-A 

(...) » 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

 

Os Deputados, 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

Alma Rivera 

 

Nota Justificativa: 
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O Movimento Associativo Popular, constituído por mais de 30.000 coletividades e associações, que 

envolve milhões de portugueses, tem no nosso País um inegável papel na dinamização de atividades 

culturais, desportivas e de recreio, bem como na garantia do acesso à cultura e ao desporto. Aliás, é 

comum que seja nas associações que as comunidades locais e populações encontram espaço para a 

prática desportiva e para a criação e fruição cultural, além da participação noutras dimensões da vida 

local, como na ação social e cooperação, na educação e juventude. 

Assim, o Movimento Associativo Popular é um espaço de formação pessoal e cívica, de aprendizagem 

e exercício dos valores democráticos, da participação e da liberdade. 

O surto epidémico de COVID-19 exigiu e exige do país medidas excecionais que naturalmente 

inauguraram novos problemas para todos os sectores da sociedade e o Movimento Associativo Popular 

não foi exceção, vendo a sua atividade suspensa. No entanto, as despesas correntes mantiveram-se e 

mantêm-se na sua maioria, desde rendas, água, electricidade, gás, seguros a salários de trabalhadores, 

num quadro de quebra acentuada de receitas colocando muitas destas instituições em ricos, sendo 

que, importa garantir que este importante sector possa retomar a sua atividade o mais brevemente 

possível. 

 

Neste quadro, considerando a importância do Movimento Associativo Popular para a sociedade, para 

as populações e as comunidades locais, importa que a sua ação e intervenção sejam devidamente 

valorizadas e que se encontrem soluções de apoio a este sector nesta fase difícil da vida do nosso País. 

Propõe-se a atribuição de um apoio, com um montante global de 30 milhões de euros, para que se 

assegure a sobrevivência e actividade das coletividades de cultura, recreio e desporto, bem como, a 

adaptação funcional na sequência do desconfinamento decorrente da infeção epidemiológica por 

SARS-Cov2 e da doença COVID-19, conforme determinado pela autoridade nacional de saúde pública. 
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Proposta de Lei n.º 33/XIV/1.ª 

Aprova o Orçamento Suplementar para 2020 

 

Proposta de Aditamento 

 

Capítulo II 
Alterações legislativas 

 

(NOVO) 

 

SECÇÃO IV 

Regulamento das Custas Processuais 

 

Artigo 7.º-A 

Aditamento ao Regulamento das Custas Processuais 

  

É aditado o artigo 29.º A ao Regulamento das Custas Processuais aprovado em anexo ao 

Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, na sua redação atual, com a seguinte 

redação: 

«Artigo 29.º- A 

Redução especial da taxa de justiça ou das custas 

1 - Nos casos em que seja submetido um acordo para homologação judicial ou 

desistência da instância ou do pedido e esta não seja recusada, a taxa de justiça devida 

pelo impulso processual ou as custas finais serão reduzidas nos seguintes termos: 

a) Redução a um terço quando o acordo seja submetido a homologação judicial; 

PA 5.16 



 
PARTIDO COMUNISTA PORTUGUÊS 

Grupo Parlamentar 
 

 

b) Redução a metade quando o acordo tenha sido alcançado durante o processo 

judicial.  

2 - Caso o acordo alcançado tenha resultado de um processo prévio de mediação pública 

e as partes tenham apresentado o respetivo comprovativo de pagamento dos encargos 

devidos pela mesma, os montantes pagos deverão, consoante a natureza do processo, 

ser computados na taxa de justiça ou nas custas que se mostrem devidas. 

3 - O disposto nos números anteriores é aplicável aos encargos e emolumentos que 

sejam devidos no âmbito dos processos que corram termos nas conservatórias do 

registo civil ou nos notários.» 

 

 

Assembleia da República, 23 de junho de 2020 

Os Deputados, 

 

Duarte Alves 

Bruno Dias 

João Oliveira 

António Filipe 

 

Nota justificativa: 

 
Em qualquer ação de natureza cível, onde se incluem as ações relativas à área da família 

e das crianças ou à área laboral, se as partes chegarem a acordo antes da entrada do 

pedido, se recorrerem aos serviços de mediação familiar ou laboral ou se, durante o 

processo, chegarem a acordo, não existe qualquer consequência ao nível das custas 

finais, sendo obrigados a pagar o mesmo valor que pagariam se o processo chegasse a 
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final com a produção de prova testemunhal, outras diligências instrutórias e realização 

de julgamento. 

Esta situação é tanto mais incompreensível nos processos em que ocorre a dispensa 

prévia do pagamento da taxa de justiça inicial fora da proteção jurídica (e.g. na família 

e crianças) e quando se recorda que o regime processual em vigor já contemplou esta 

situação com o objetivo de declarado de conferir incentivos à resolução consensual dos 

litígios (artigo 18.º do Decreto-Lei n.º 108/2006, de 8 de junho, com a redação data pelo 

artigo 4.º do Decreto-Lei n.º 34/2008, de 26 de fevereiro, aprovando o regime 

processual civil experimental), ou seja, estabelecendo uma redução especial da taxa de 

justiça quando as partes apresentassem a ação dentro de determinadas situações em 

que a atividade judicial era considerada mais reduzida. 

Ao estabelecermos um princípio de igualdade nos incentivos à resolução consensual de 

certos litígios cuja competência não cabe aos tribunais, é alargado este benefício 

económico aos encargos que sejam devidos pelas partes nos processos de família que 

sejam da competência das conservatórias do registo civil ou nos processos de inventário 

que estejam a correr termos ou sejam instaurados nos cartórios notariais. 

A eventual redução de receita resultante desta redução nas custas processuais é 

compensada pela menor duração dos processos e por uma menor exigência da atividade 

processual, diminuindo o trabalho dos tribunais e demais entidades envolvidas, 

circunstância que justifica uma especial atenção na administração da Justiça quando é 

desejável que se estabeleçam mecanismos processuais que permitam reduzir a carga 

processual nos tribunais após o período de crise provocada pela doença Covid-19. 

 


