
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Projeto de Lei 887/XIV/2 – Entrada em 2021-06-25- PAN 

Altera o regime do despedimento coletivo, procedendo à décima sétima alteração ao Código do 

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

 

Projeto de Resolução 1386/XIV/2 – Entrada em 2021-07-02 – BE 

Prorrogação até ao final do ano dos apoios extraordinários para trabalhadores independentes e 

imediata reposição do seu pagamento 

 

Projeto de Lei 904/XIV/2 – Entrada em 2021-07-05 – PAN 

Atribui aos bombeiros profissionais o estatuto de profissão de risco e de desgaste rápido e reconhece 

aos bombeiros voluntários o direito à reforma antecipada, procedendo à alteração do Decreto-Lei 

n.º 106/2002, de 13 de abril, do Decreto-Lei n.º 87/2019, de 2 de julho, e do Decreto-Lei n.º 55/2006, 

de 15 de março 
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Projeto de Resolução 1392/XIV/2 – Entrada em 2021-07-07 - Cristina Rodrigues (Ninsc) 

Recomenda ao Governo que proceda à ratificação da Convenção sobre violência e assédio no mundo 

do trabalho da Organização Internacional do Trabalho 

 

Projeto de Resolução 1393/XIV/2 – Entrada em 2021-07-07 - Cristina Rodrigues 
(Ninsc) 
 
Recomenda ao Governo que publique a lista actualizada das doenças profissionais que inclua 
as doenças resultantes da prática de assédio laboral 
 
 
Projeto de Resolução 1397/XIV/2 – Entrada em 2021-07-07 – PCP 
 
Recomenda ao Governo a contratação de trabalhadores da saúde para as unidades do SNS 
 
 
Projeto de Resolução 1409/XIV/2 – Entrada em 2021-07-09 – BE 
 
Prorrogação do apoio extraordinário aos desempregados até ao final de 2021 
 

   

 

 

 

 

 

Projeto de Lei 873/XIV/2 – PSD - Em apreciação pública de 2021.06.26 a 

2021.07.26 

Aprova disposições específicas relativas ao exercício de funções de polícia florestal das 

carreiras de guarda-florestal das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira 

 

 

ACTUALMENTE EM APRECIAÇÃO PÚBLICA  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121008
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121008
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121009
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121009
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121014
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121027
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120914
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=120914

	Iniciativas legislativas
	ENTRADAS
	ACTUALMENTE EM APRECIAÇÃO PÚBLICA

