
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Projeto de Lei 841/XIV/2 – Entrada – 2021-05-18 -PAN 

Aprova medidas de reforço da proteção na parentalidade, procedendo para o efeito à décima sexta 

alteração ao Código do Trabalho e à sexta alteração ao regime jurídico de proteção social na 

parentalidade no âmbito do sistema previdencial e no subsistema de solidariedade 

Projeto de Lei 842/XIV/2 – Entrada – 2021-05-18 – CDS-PP 

Altera os critérios de autorização de residência para exercício de atividade profissional e agrava as 

penas aplicáveis a condutas criminosas de auxílio à imigração ilegal, angariação e utilização de mão-

de-obra ilegal (Oitava alteração à Lei n.º 23/2007, de 4 de julho) 

Projeto de Resolução 1273/XIV/2 – Entrada – 2021-05-18 – PEV 

Reforço de meios para combater a exploração laboral 

Projeto de Lei 847/XIV/2 – Entrada – 2021-05-20 – PCP 

Confere natureza de título executivo às decisões condenatórias da ACT e altera o regime processual 

aplicável às contraordenações laborais e de segurança social, procedendo à 3.ª alteração à Lei n.º 

107/2009, de 14 de setembro 
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Projeto de Lei 852/XIV/2- Entrada – 2021-05-21 – PAN 

Prevê o crime de assédio sexual, procedendo à quinquagésima terceira alteração ao Código Penal e 

à décima oitava alteração ao Código do Trabalho 

Projeto de Resolução 1289/XIV/2 – 2021-05-21 – PAN 

Recomenda ao Governo a implementação de um código de conduta nos locais de trabalho e 

programas de formação para a prevenção e combate ao assédio sexual 

 

 

 

 

 
 
 

Projeto de Lei 819/XIV/2 – PEV - Em apreciação pública de 2021.05.07 a 
2021.06.06 
 
Condições de acesso à pré-reforma para os oficiais de justiça (Alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 
de fevereiro) 
 
Projeto de Lei 820/XIV/2 – PEV - Em apreciação pública de 2021.05.07 a 
2021.06.06 
 
Integração do suplemento de recuperação processual dos oficiais de justiça no vencimento 
mensal (Alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de novembro, que estabelece medidas de 
compensação para a recuperação dos atrasos processuais) 
 

Projeto de Lei 823/XIV/2 – PCP - Em apreciação pública de 2021.05.14 a 
2021.06.13 
 
Incorpora o suplemento de recuperação processual no vencimento dos funcionários judiciais 
(1.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de novembro) 
 

Projeto de Lei 825/XIV/2 – PCP - Em apreciação pública de 2021.05.15 a 
2021.06.14 
 
Altera o regime do despedimento coletivo e do despedimento por extinção do posto de 
trabalho e revoga o despedimento por inadaptação, reforçando os direitos dos trabalhadores 
(17.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro que aprova o Código do Trabalho) 
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Projeto de Lei 829/XIV/2 – PCP - Em apreciação pública de 2021.05.15 a 
2021.06.14 
 
Revê o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais, procedendo 
à primeira alteração à Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro 
 
Projeto de Lei 830/XIV/2 – PCP - Em apreciação pública de 2021.05.15 a 
2021.06.14 
 
Promove a participação dos trabalhadores em matéria de segurança e saúde no trabalho (7.ª 
alteração à Lei n.º 102/2009, de 10 de setembro que estabelece o Regime Jurídico da 
Promoção da Segurança e Saúde no Trabalho) 
 
Projeto de Lei 831/XIV/2 – PCP - Em apreciação pública de 2021.05.15 a 
2021.06.14 
 
Recálculo das prestações suplementares para assistência a terceira pessoa atribuídas aos 
sinistrados do trabalho ao abrigo da Lei n.º 2127/65, de 3 agosto 
 

Projeto de Lei 832/XIV/2 – PCP - Em apreciação pública de 2021.05.15 a 
2021.06.14 
 
Adita a Associação Nacional dos Deficientes Sinistrados no Trabalho como entidade 
beneficiária de 1% do montante das coimas aplicadas por violação das regras de segurança e 
saúde no trabalho ou resultantes do incumprimento de regras de reparação de acidentes de 
trabalho 
 
Projeto de Lei 834/XIV/2 – BE - Em apreciação pública de 2021.05.22 a 2021.06.21 
 
Integra o suplemento de recuperação processual no vencimento dos oficiais de justiça 
(alteração ao Decreto-Lei n.º 485/99, de 10 de novembro, que estabelece medidas de 
compensação para a recuperação dos atrasos processuais) 
 

Projeto de Lei 839/XIV/2 – BE - Em apreciação pública de 2021.05.22 a 2021.06.11 
 
Reforça os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração 
laboral, responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas 
utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores 
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