
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Projeto de Lei 635/XIV/2 – Entrada - 2021-01-08 CDS-PP 

Apoio aos sócios-gerentes e trabalhadores independentes  

 

Projeto de Lei 644/XIV/2 – Entrada - 2021-01-11 PCP 

Combate à precariedade na área da saúde com a conversão de contratos de trabalho para tempo 

indeterminado ou sem termo 

  

Projeto de Lei 650/XIV/2 – Entrada - 2021-01-19 BE 

Reforça o direito de oposição do trabalhador à transmissão da posição do empregador no seu 

contrato de trabalho (19.ª alteração do Código do Trabalho) 

 

Projeto de Lei 692/XIV/2 – Entrada - 2021-02-19 PAN 

Revoga a presunção de aceitação de despedimento coletivo em virtude da aceitação da 

compensação paga pelo empregador, procedendo à décima sexta alteração ao Código do 

Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro 
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Projeto de Lei 704/XIV/2 – Entrada - 2021-02-26 BE 

Revoga a presunção legal de aceitação do despedimento por causas objetivas quando o 

empregador disponibiliza a compensação ao trabalhador (16.ª alteração ao Código do 

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

 

Projeto de Lei 714/XIV/2 – Entrada - 2021-03-04 PEV 

Altera os montantes e os critérios de cálculo nas compensações em caso de cessação do 

contrato de trabalho e despedimento (16.ª alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 

7/2009, de 12 de fevereiro) 

 

Projeto de Lei 720/XIV/2 – Entrada – 2021-03-08 BE 

 
Medidas de proteção das Vítimas de Violência Doméstica no âmbito dos direitos laborais, da 

Segurança Social e da Habitação. (9 ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, aprovado pela lei n.º 

112/2009, de 16 de setembro, e 2.ª alteração ao regime de concessão de indemnização às 

vítimas de crimes violentos e de violência doméstica, aprovado pela lei n.º 104/2009, de 14 de 

setembro)  

 

Projeto de Lei 745/XIV/2 – Entrada - 2021-03-19 BE 

Altera o regime jurídico-laboral de teletrabalho, garantindo maior proteção do trabalhador 

(19.ª alteração ao Código do Trabalho e 1ª alteração da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, que 

regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais) 

 

Projeto de Resolução 1150/XIV/2 – Entrada - 2021-03-25 CH 

Pelo pagamento das despesas de internet e telefone aos trabalhadores do Estado em 

Teletrabalho  

 

Projeto de Lei 765/XIV/2– Entrada – 2021-03-26 PCP 

Regula o regime de trabalho em teletrabalho  
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Projeto de Lei 714/XIV/2 – PEV - Em apreciação pública de 2021.03.18 a 

2021.04.17 

Altera os montantes e os critérios de cálculo nas compensações em caso de cessação do 

contrato de trabalho e despedimento (16.ª alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 

7/2009, de 12 de fevereiro) 

 

 Projeto de Lei 720/XIV/2 – BE - Em apreciação pública de 2021.03.20 a 
2021.04.19 

 
Medidas de proteção das Vítimas de Violência Doméstica no âmbito dos direitos laborais, da 

Segurança Social e da Habitação. (9 ª alteração ao regime jurídico aplicável à prevenção da 

violência doméstica, à proteção e à assistência das suas vítimas, aprovado pela lei n.º 112/2009, de 

16 de setembro, e 2.ª alteração ao regime de concessão de indemnização às vítimas de crimes 

violentos e de violência doméstica, aprovado pela lei n.º 104/2009, de 14 de setembro) 

 

Projeto de Lei 745/XIV/2 – BE - Em apreciação pública de 2021.03.29 a 

2021.04.28 

Altera o regime jurídico-laboral de teletrabalho, garantindo maior proteção do trabalhador (19.ª 

alteração ao Código do Trabalho e 1ª alteração da Lei n.º 98/2009, de 4 de setembro, que 

regulamenta o regime de reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais) 

ACTUALMENTE EM APRECIAÇÃO PÚBLICA  
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