
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Projeto de Resolução 1445/XIV/2 – Entrada em 2021-09-14- PCP 

Aumento do salário mínimo nacional 
 
 
Projeto de Resolução 1449/XIV/3 – Entrada em 2021-09-15 –  Katar Moreira 
(Ninsc) 
 
Por um salário mínimo nacional dignificante no valor de 900 euros 
 
 
Projeto de Lei 939/XIV/3 – Entrada em 2021-09-16 – PCP 
 
Reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal de trabalho para todos os trabalhadores 

(17.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do Trabalho) 

 

Projeto de Lei 940/XIV/3 – Entrada em 2021-09-16 – PCP 

Reforça os direitos dos trabalhadores no regime de trabalho noturno e por turnos 
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Projeto de Lei 941/XIV/3 – Entrada em 2021-09-16 – PCP 

Repõe o princípio do tratamento mais favorável do trabalhador, elimina a caducidade da contratação 

coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas de trabalho (17.ª alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro) 

 

Projeto de Lei 949/XIV/3 – Entrada em 2021-09-20 - Joacine Katar Moreira (Ninsc)  

Pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento de cônjuge, parente ou 

afim ou perda gestacional (17.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, 

de 12 de fevereiro) 

 

 

 

 

Projeto de Lei 926/XIV/2 – PAN - Em apreciação pública de 2021.09.21 a 

2021.10.21 

Altera o regime de faltas por motivo de luto procedendo à décima sétima alteração ao Código 

do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 

 

Projeto de Lei 927/XIV/2 – BE - Em apreciação pública de 2021.09.21 a 

2021.10.21 

Alarga o período de faltas justificadas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim 

(17.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro) 
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