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BLOCO DE ESQUERDA 

 

 Reposição do princípio do “tratamento mais favorável” dos 

trabalhadores, previsto no quadro constitucional para as 

relações de trabalho mas prejudicado pelas alterações legais 

dos últimos anos. 

 Limitação das possibilidades legais de recurso à contratação 

temporária em empresas com muito variável intensidade de 

produção, de modo a harmonizar os direitos dos 

trabalhadores com as necessidades reais das unidades de 

produção. 

 Limitação aos contratos a prazo. Duração máxima de um ano 

e proibição de contratação a prazo após extinção de postos 

de trabalho ou despedimento coletivo pelo período de doze 

meses. 

 Eliminação de todas as normas legais que permitem a 

inclusão de cláusulas contratuais humilhantes, 

designadamente cláusulas de maior mobilidade geográfica e 

funcional. 

 Igualdade real entre trabalhadoras e trabalhadores, nos 

salários e na carreira. 

 Novo regime para o trabalho por turnos, reforçando os seus 

direitos dos trabalhadores e limitando o uso deste modo de 

organização do trabalho; 

 Combate ao despedimento arbitrário, ajustando o regime de 

extinção do posto de trabalho, em especial no despedimento 

por motivos alheios ao trabalhador. Reposição do conceito de 
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justa causa no despedimento e dos níveis das indemnizações 

por despedimento anteriormente à lei 23/2012. 

 Combate às insolvências fraudulentas, com fiscalização das 

contas e bens patrimoniais das empresas, seus 

administradores e gestores. Impedimento legal da remissão 

dos trabalhadores para última prioridade enquanto credores. 

 Proibição dos despedimentos coletivos em empresas com 

resultados positivos. 

 Promoção da liberdade sindical, através, designadamente, da 

revogação das normas sobre adesão individual a convenções 

coletivas. 

 Recuperação da negociação coletiva, revogando as normas 

sobre a caducidade, alterando as normas relativas à 

sobrevigência das convenções coletivas de trabalho e 

estabelecendo vias legais de desbloqueio à negociação 

coletiva e à fluente publicação das portarias de extensão de 

convenções. Revogação da inconstitucional e ilegal 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 90/2012 sobre 

extensão de convenções coletivas de trabalho. 

 Reforço das condições de efetividade das leis do trabalho 

através, designadamente, do reforço dos meios de ação da 

Autoridade para as Condições de Trabalho, do ajustamento 

do respetivo dos seus meios de ação e do seu quadro legal e 

da pela reposição das normas revogadas respeitantes a 

determinadas obrigações dos empregadores. e pelo 

alargamento das suas competências. 

 Criar condições para maior eficácia da nova lei de combate 

aos falsos recibos verdes (Lei nº 63/2013). Esta lei produziu 

resultados inéditos no combate a este flagelo: 900 casos 



 

 

4 

identificados, 400 enviados para o Ministério Público. É 

necessário garantir uma rápida concretização do 

reconhecimento do contrato laboral destes trabalhadores, 

incluindo o pagamento total das contribuições para a 

Segurança Social que o empregador não realizou. 

 Melhoria das condições de acesso à justiça do trabalho, 

nomeadamente quanto às custas e proximidade. 

 Enquadramento legal do trabalho sexual, reconhecendo 

direitos em termos de proteção social e mecanismos de 

proteção contra a violência. 

 Revogação da Nova Lei do Arrendamento Urbano 

 Suspensão imediata do regime de renda apoiada e sua 

revisão de acordo com critérios de justiça social, 

nomeadamente tendo em consideração o rendimento líquido e 

que inclua deduções específicas de acordo com critérios 

sociais, como sejam as pensões baixas, a situação difícil de 

desemprego ou pobreza, ou o incentivo à frequência escolar. 

 Reforço do combate à violência de género, um fenómeno que 

não para de agravar-se sob o peso do machismo e da 

mentalidade conservadora; 

 Legislar para que a violação seja crime público; 

 Legislar para que o femícidio seja crime público, isto é 

reconhecer o homicídio e tentativa de homicídio por violência 

de género em que as mulheres são assassinadas por serem 

mulheres, numa sociedade patriarcal que, apesar de toda a 

evolução a que temos assistido, assenta na desvalorização da 

mulher como pessoa e como cidadã.” 
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 Consagração no Código do Trabalho de mecanismos 

especiais para impedir a discriminação das mulheres 

grávidas; 

 Alargamento da possibilidade de adoção e acolhimento de 

crianças por parte de todos os cidadãos e cidadãs, sem 

nenhuma exclusão baseada na orientação sexual, 

dependendo unicamente de escolha com base no critério da 

capacidade parental; 

 Reconhecimento dos direitos das pessoas trans e intersexo e 

adoção das recomendações europeias quanto à 

despatologização do reconhecimento jurídico do género, 

 Reconhecimento da autonomia pessoal das pessoas trans e 

intersexo na decisão da alteração de sexo e nome no registo 

civil, 

 Promoção de políticas públicas que promovam a inclusão e 

proíbam a discriminação com base na orientação sexual ou 

identidade de género. 

 Transposição para a ordem jurídica portuguesa da Diretiva 

sobre o Estatuto da Vítima e lançamento do trabalho 

legislativo para a adoção do Estatuto do Idoso; 

 Eliminação das discriminações existentes no Código do 

Trabalho entre as licenças de parentalidade biológica e por via 

da adoção; 

 Rever profundamente o subsistema de justiça tributária, 

reforçando a equidade dos procedimentos processuais e 

garantindo a efetividade dos meios de defesa mais adequados 

dos cidadãos; 
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 Combater a lentidão da justiça, com reforço dos meios 

humanos nos tribunais e nos meios técnicos dos órgãos de 

investigação; 

 Reforma do sistema prisional; 

 Criação do Instituto do Defensor Público. 

 Defender um novo mapa judiciário que assegure proximidade 

territorial na administração da Justiça 

 Tornar acessível a Justiça a todas e todos, reduzindo a 

onerosidade do recurso aos tribunais e sistemas de registos, 

caminhando para a gratuitidade do acesso de pessoas 

individuais; 

 Combate à corrupção e ao crime económico, com reforço da 

capacidade de investigação (os meios ao dispor da polícia de 

investigação criminal são diminutos neste tipo de 

criminalidade).  

 Criminalização do enriquecimento ilegal, com confisco dos 

bens; 

 Regularização de todas as pessoas indocumentadas e 

legalização de todas as pessoas imigrantes, com todos os 

direitos e deveres; 

 Defesa do direito do solo como fundador da lei da 

nacionalidade; 

 Criminalização de toda conduta negligente, de qualquer 

entidade ou responsável, cuja ação agrave, em determinado 

momento ou de forma permanente, o risco de acidentes; 

 

Manifesto Eleitoral BE 

http://www.bloco.org/media/manifestolegislativas2015.pdf
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PARTIDO SOCIALISTA 

 

 Será proposta a limitação do regime de contrato com termo, 

que deve deixar de ser a regra quase universal de 

contratação, limitando-se fortemente a sua utilização; 

 Facilitar a demonstração da existência de contratos de 

trabalho em situações de prestação de serviços, para 

dissuadir o recurso ao expediente do falso trabalho 

independente por parte dos empregadores. 

 Em processos de conflitualidade laboral, incluindo em 

processos de cessação do contrato de trabalho, deve ser 

explorada a utilização de mecanismos ágeis de resolução dos 

conflitos, com segurança jurídica, à semelhança do que já 

sucede noutros campos.      

 Revogar a possibilidade, introduzida no Código do Trabalho 

de 2012, de existência de um banco de horas individual por 

mero “acordo” entre o empregador e o trabalhador, remetendo 

o banco de horas para a esfera da negociação coletiva ou 

para acordos de grupo, onde deve estar a regulação da 

organização do tempo de trabalho. 

 Com o objetivo de promover a prevenção e o controlo da 

criminalidade, o governo do PS promoverá: 

• O cumprimento integral das obrigações legais de manter 

atualizadas as orientações de política criminal, num quadro de 

rigoroso respeito pelo princípio de separação de poderes; 
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• As condições, meios e boa articulação dos órgãos de polícia 

criminal, sob orientação no processo do titular da ação penal, com 

relevo para a valorização do papel fulcral da polícia científica; 

• A intervenção sobre os fenómenos de violência associados aos 

espetáculos e, particularmente, às atividades desportivas, com 

especial incidência na dissuasão nas manifestações de racismo, de 

xenofobia e de intolerância, promovendo-se o comportamento cívico 

e a tranquilidade na fruição dos espaços públicos; 

• A realização, regular, de operações especiais relativas ao controlo 

de armas e munições; 

• A promoção de políticas pró-ativas de prevenção e de 

investigação da corrupção, nomeadamente através de inquéritos 

junto dos utentes dos serviços públicos. 

 O PS irá melhorar o sistema de proteção às vítimas de crime 

violento e de violência doméstica, bem como às pessoas em 

situação de risco, designadamente através de: 

• Alargamento do estatuto da vítima de crime, indo além do iniciado 

em relação às vítimas de violência doméstica, e adotando um plano 

nacional de ação para a sua operacionalização e efetivação, numa 

perspetiva integrada dos subsistemas de justiça, polícia, educação, 

saúde e Segurança Social; 

• Reforma da Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes e do 

enquadramento jurídico das indemnizações às vítimas pelo autor do 

crime e pelo Estado, dando particular ênfase às situações de 

violência; 
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• Cobertura nacional progressiva dos serviços de apoio à vítima de 

crime; 

• O aprofundamento da prevenção e do combate à violência de 

género e doméstica, através de uma estratégia nacional 

abrangente, com participação local e perspetivas integradas para 

uma década, na linha do que é definido na Convenção de Istambul 

e na Convenção sobre o Tráfico de Seres Humanos; 

• Incremento dos mecanismos da vigilância eletrónica e de 

teleassistência no apoio a vítimas de violência doméstica; 

• Criação de um novo regime de medidas de salvaguarda quanto à 

regulação provisória das responsabilidades parentais dos indivíduos 

envolvidos em processos de violência doméstica; 

• Criação de uma rede de espaços seguros para visitas assistidas e 

entrega de crianças e jovens no âmbito dos regimes de 

responsabilidades parentais; 

• Adaptação da Comissões de Proteção de Crianças e Jovens, para 

que possam exercer funções de proteção de pessoas em situação 

de risco. 

 O PS irá adotar medidas no sentido de ser desenvolvida uma 

verdadeira justiça restaurativa, bem como para aperfeiçoar o 

sistema de execução de penas, medidas cautelares e 

reinserção social, com o objetivo de, designadamente: 

• Avaliar a aplicação dos instrumentos de justiça restaurativa e 

alargar a sua utilização, tornando-a obrigatória na fase preliminar na 

justiça de menores; 
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• Rever os conceitos de prisão por dias livres e outras penas de 

curta duração, em casos de baixo risco, intensificando soluções 

probatórias; 

• Admitir o recurso à pena contínua de prisão na habitação com 

vigilância eletrónica, nos casos judicialmente determinados, com, 

eventual, possibilidade de saída para trabalhar; 

• Rever o regime dos jovens penalmente imputáveis entre os 16 e 

os 21 anos, visando a prevenção geral e especial com os objetivos 

da sua ressocialização; 

• Elaborar e iniciar a execução de um plano, com o horizonte de 

uma década, com o objetivo de racionalizar e modernizar a rede de 

estabelecimentos prisionais e ajustar a rede nacional de centros 

educativos; 

• Combater a sobrelotação dos estabelecimentos prisionais, garantir 

o ambiente de segurança e sanitário e promover o acolhimento 

compatível com a dignidade humana, o adequado tratamento dos 

jovens adultos, dos presos preventivos e dos reclusos primários; 

• Assegurar os cuidados de saúde, em especial face às situações 

de toxicodependência e de doenças infeciosas; 

• Assegurar a educação e a formação compatível com os níveis de 

escolaridade e de vocação dos reclusos; 

• Diminuir, sempre que as razões de segurança o permitam, o 

tempo de permanência diária dos reclusos na cela ou camarata, 

ocupando-os em atividades multidisciplinares; 



 

 

11 

• Assegurar adequados níveis de prestação de informação e de 

apoio social às famílias que dela especialmente careçam; 

• Promover a prestação de apoio aos ex-reclusos, nos primeiros 

tempos de liberdade, designadamente sob a forma de casas de 

saída, de acesso ao rendimento social de inserção e de ajuda à 

procura de trabalho; 

• Reforçar a resposta do sistema nacional de vigilância eletrónica, 

particularmente na execução das sentenças de prisão de curta 

duração, nas condições de aplicação da liberdade condicional 

associadas, se necessário, a outro tipo de intervenções, 

nomeadamente de natureza terapêutica, no domínio da aplicação 

das medidas de coação, bem como na vigilância dos agressores 

nos casos de violência doméstica. 

 O PS investirá na prevenção da reincidência, designadamente 

mediante as seguintes iniciativas: 

• Atenção especial às exigências da função tutelar educativa, 

nomeadamente ao nível dos programas de ressocialização e 

reintegração social em articulação com as famílias dos jovens 

delinquentes; 

• Investimento na formação profissional dos reclusos e no trabalho 

prisional, mediante justa remuneração; 

• Captação de mais contratualização privada e dinamização do 

empreendedorismo nas zonas económicas penitenciárias, 

aumentando a oferta de trabalho em meio prisional; 
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• Criação do Regime dos Contratos Individuais de Formação, 

Reinserção e Trabalho em Meio Prisional, incentivando a adesão 

dos reclusos a planos individuais de readaptação que incluam a 

prestação de trabalho e a formação profissional; 

• Ampliação das valências de vocação profissionalizante em todos 

os estabelecimentos prisionais, apostando na criação de novas 

unidades produtivas de natureza empresarial, atendendo às 

necessidades do mercado de emprego e à respetiva inserção 

sociogeográfica; 

• Dinamização de uma bolsa de ofertas de emprego para o período 

posterior ao cumprimento de pena de prisão, reforçando os apoios 

sociais para a reintegração na vida ativa; 

• Aprofundamento da relação das entidades penitenciárias com as 

comunidades locais e o setor empresarial, criando um “Conselho da 

Comunidade” em cada estabelecimento prisional, com 

representação das autarquias, empresas, instituições locais e dos 

próprios reclusos. 

 Para promover a melhoria do desempenho do sistema judicial, 

o PS promoverá um “choque de gestão”, aplicando, 

designadamente, as seguintes medidas: 

• O estabelecimento de um “contrato para um serviço público de 

justiça”, que fixe metas quantificadas para o sistema judicial e para 

cada tribunal, de modo a serem geradas orientações e fixados 

objetivos públicos, transparentes e escrutináveis de redução dos 

prazos dos processos. Este contrato deverá ser assinado pelos 

responsáveis políticos pela área da Justiça e pelas estruturas com 
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responsabilidade na gestão dos magistrados, com participação do 

Conselho Económico e Social; 

• A implementação de um regime de incentivos à produtividade das 

equipas dos tribunais que cumpram metas de desempenho 

previamente fixadas, procurando desta forma incrementar a 

celeridade processual; 

• O desenvolvimento da capacidade de gestão dos tribunais e de 

gestão processual, através dos reforços dos poderes e meios de 

gestão dos presidentes de comarcas e tribunais, de formação na 

gestão, do estabelecimento de boas práticas partilháveis entre 

comarcas e do eventual recrutamento de profissionais da área da 

gestão; 

• O desenvolvimento e disponibilização de ferramentas informáticas 

para a gestão do tribunal, designadamente de monitorização da 

carga processual e de gestão de recursos humanos; 

• Possibilidade de distribuição, no âmbito da justiça cível, de atos 

processuais para tribunais com menor carga processual, com base 

em critérios objetivos e transparentes que satisfaçam as exigências 

do juiz natural; 

• A institucionalização de um regime de colocação e de 

movimentação de magistrados capaz de proporcionar a estabilidade 

e o desempenho de funções com o horizonte temporal necessário a 

uma boa gestão dos processos. 

 Em áreas ou em jurisdições que apresentem maior pendência, 

o PS irá aplicar programas gerais de diversificação da oferta 

de justiça ou direcionados para situações excecionais de 
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congestionamento judicial, visando não só a intervenção a 

curto prazo, mas também a prevenção de cenários de 

acumulação de processos, designadamente: 

• A criação da possibilidade de obtenção de uma declaração de 

prova da incobrabilidade de IVA, sem recurso à via judicial, nos 

casos em que essa via ainda não existe; 

• O estabelecimento de um novo meio de verificação de uma 

realidade, atestando com valor probatório uma situação de facto, de 

forma a incentivar a resolução de um litígio sem recurso aos 

tribunais; 

• A criação de condições para o estabelecimento de gabinetes de 

assessores judiciais e de equipas de intervenção rápida, para 

auxílio ao serviço dos tribunais, apoiando a produção de decisões 

judiciais na primeira instância, em tribunais com grande procura ou 

afetos a processos de elevada complexidade. A afetação destes 

gabinetes será gerida de forma nacional, flexível e adequada às 

necessidades dos tribunais a cada momento; 

• O alargamento das possibilidades de agregação processual, de 

modo a assegurar um tratamento mais célere e mais justo dos 

processos em condições de poderem beneficiar deste regime; 

• O alargamento da competência e da rede dos julgados de paz, 

bem como dos centros de mediação e de arbitragem; 

• A limitação da possibilidade de um litígio entre pessoas coletivas 

públicas ser dirimido através dos tribunais, impondo-se valor 

mínimo das causas, fomentando os pré-pagamentos e 

incentivando-se o recurso à mediação ou à arbitragem; 
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• A adesão geral das entidades da Administração Estadual à 

jurisdição dos centros de arbitragem administrativa já existentes, 

assim se permitindo um julgamento mais rápido e barato de litígios 

que oponham cidadãos e empresas às entidades públicas, 

designadamente, em matéria de contratação pública, funcionalismo 

público e contencioso em matéria de utilização de fundos 

comunitários, sem prejuízo de exclusões motivadas por questões de 

segurança e de defesa; 

• O investimento em incentivos à prevenção do conflito ou ao 

recurso a meios alternativos, em especial no âmbito das relações 

de vizinhança, relações familiares, heranças e em casos de 

sobreendividamento, através, designadamente, do estabelecimento 

de processos alternativos obrigatórios e do estabelecimento de 

regras que responsabilizem conjuntamente credor e devedor 

quando o incumprimento de um contrato for previsível por parte do 

credor; 

• A imposição de os litígios emergentes de contratos de 

fornecimento de serviços de televisão, telecomunicações e de 

Internet, bem como de fornecimento de eletricidade, água e gás, 

passarem a estar sujeitos a arbitragem obrigatória, não podendo os 

custos do uso da arbitragem para o consumidor ser superiores a 5% 

do valor do IAS por ação; 

• A implementação de uma experiência-piloto de reenvio para uma 

resolução pactuada a partir do processo judicial, conferindo- se a 

possibilidade de, quando iniciado um processo judicial, o juiz 

promover a sua resolução através de um julgado de paz, centro de 

mediação ou centro de arbitragem associados ao tribunal, com a 
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vantagem de tempo e custos associados (modelo de tribunal multi-

door). 

 Para que os processos se resolvam de forma mais rápida, o 

PS irá investir na simplificação de procedimentos e de hábitos 

de trabalho, bem como na modernização das ferramentas 

informáticas de tramitação processual, adotando, 

nomeadamente, as seguintes iniciativas: 

• A resolução dos problemas e o desenvolvimento de uma nova 

versão do sistema de gestão processual CITIUS, contemplando 

novas funcionalidades, tendendo ao uso de uma aplicação única de 

gestão processual em todas as jurisdições; 

• Simplificação processual, com redução de atos processuais 

redundantes, inúteis ou sem valor acrescentado, repensando o 

papel dos vários agentes e eliminando intervenções que não sejam 

essenciais; 

• A avaliação da possibilidade de uma inovação radical da cultura 

processual civil, com um regime de processo civil piloto reduzido a 

normas básicas e que permita a gestão dinâmica do processo pelo 

juiz; 

• A melhoria das funcionalidades de pesquisa e de disponibilização 

da jurisprudência na Internet, promovendo a divulgação de todos os 

acórdãos; 

• O estabelecimento de um modelo de parametrização dos 

procedimentos e de suportes documentais necessários no tribunal, 

de modo a simplificar e clarificar procedimentos e melhorando a 

articulação do trabalho dos magistrados e da secretaria judicial; 
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• A avaliação da possibilidade de alteração das regras de produção 

de prova, no sentido de promover a sua simplificação e celeridade, 

permitindo, por exemplo, o alargamento da possibilidade de o 

depoimento de testemunhas ser prestado por escrito, havendo 

acordo das partes; 

• A alteração das regras da citação, através da consagração de um 

domicílio legal, da criação de uma lista pública de réus ausentes e 

da eliminação da citação edital sempre que tal se justifique, 

reforçando, em contrapartida, os mecanismos de impugnação de 

sentenças proferidas à revelia por desconhecimento não culposo da 

ação; 

• A revisão regime de insolvência, retirando ao juiz atos meramente 

administrativos e credibilizando a reclamação de créditos e fixando 

especiais exigências às entidades públicas quando inviabilizam um 

PER perante a existência de uma maioria de credores comuns a 

expressar o seu acordo. 

 Para que o sistema de Justiça melhore a sua relação com os 

utentes e com a comunidade, o PS investirá na melhoria da 

transparência, da comunicação e do tratamento dos 

intervenientes processuais, adotando, designadamente, as 

seguintes iniciativas: 

• A correção dos erros de execução do mapa judiciário promovendo 

as alterações necessárias, sem prejuízo de proporcionar a 

realização em cada concelho de julgamentos que respeitem aos 

cidadãos desse mesmo concelho; 
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• A criação de um portal da justiça na Internet, com informação útil, 

na perspetiva de um cidadão ou de uma empresa, sobre os 

tribunais e outros serviços de justiça e respetivos custos, bem como 

sobre os meios extrajudiciais de resolução de litígios e o apoio 

judiciário, entre outras áreas; 

• A introdução de mecanismos de informação ao utente, 

designadamente nas citações e notificações, com indicação da 

duração média expectável do processo que está em curso; 

• A disponibilização de um serviço de atendimento para os 

utilizadores dos tribunais, fornecendo informação sobre os seus 

processos (localização, juiz e secretaria responsáveis, duração 

média do tipo de processo no tribunal, estado do processo, etc.), 

favorecendo o acesso multicanal; 

• A simplificação da linguagem nos atos processuais fundamentais, 

como nas citações e nas notificações, de forma a facilitar a 

compreensão pela generalidade dos cidadãos, passando também a 

estar explícitas as referências a disposições legais. 

• A elaboração periódica de inquéritos aos servidores e utilizadores 

dos serviços públicos de justiça e a realização de testes com 

recurso a clientes-mistério a serviços públicos, com subsequente 

divulgação dos resultados; 

• O incentivo à adoção de boas práticas no agendamento da 

inquirição de testemunhas, através da designação de horas 

diferenciadas para a respetiva audição e da criação da possibilidade 

de aviso telefónico quando a testemunha seja prescindida ou se 

verifique que a hora prevista não vai ser cumprida; 
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• O incentivo à implementação de meios tecnológicos para que, em 

alternativa à deslocação a tribunal, os julgamentos possam decorrer 

por videoconferência, com acordo das partes, em especial quando 

impliquem a deslocação para fora da comarca; 

• A avaliação da eficácia da oferta e o ajustamento da rede dos 

gabinetes de consulta jurídica, de modo a favorecer o acesso a 

informação jurídica qualificada, em especial em zonas ou junto de 

grupos que revelem mais insuficiências no acesso ao direito, em 

colaboração com as autarquias, a Ordem dos Advogados e a 

Câmara dos Solicitadores. 

 Em geral, o PS promoverá a melhoria da qualidade do serviço 

público de Justiça, adotando todas as medidas que se 

revelem adequadas ao cumprimento desse objetivo, tais 

como: 

• A adoção das medidas, substantivas e processuais, necessárias 

para assegurar uma decisão célere em matérias importantes para 

os cidadãos e que hoje carecem de resolução efetiva, como 

alimentos provisórios, regulação do exercício das responsabilidades 

parentais e autorização ou confirmação de certos atos relativos a 

menores; 

• A abertura do exercício de funções de juiz especializado a juristas 

ou docentes universitários, mediante regime especial de acesso, em 

áreas ou jurisdições nas quais o sistema judicial careça de recursos 

adequados; 

• A instituição de mecanismos de identificação mais célere das 

situações de dúvida ou de aplicação divergente pelos diversos 
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tribunais com recurso a mecanismos processuais específicos que 

visem minimizar essas divergências ou eliminá-las de forma célere; 

• O reforço da formação especializada para magistrados e para 

oficiais de justiça em áreas relevantes da prática jurídica atual ou 

associadas ao aumento da eficiência do trabalho judicial, 

designadamente através do recurso a mecanismos de formação à 

distância; 

• A promoção de formações conjuntas especializadas dos 

formadores de todas as profissões jurídicas, de modo a assegurar a 

sua uniformidade; 

• Melhorar a qualidade do acesso ao sistema de apoio judiciário no 

sentido de prestar um melhor serviço a quem dele necessite. 

 

Programa Eleitoral PS 

  

http://costa2015.pt/wp-content/themes/PS2015/assets/pdf/programa-eleitoral-PS-legislativas2015.pdf
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PARTIDO COMUNISTA PORTUGUE S 

 

 Combate aos despedimentos, com legislação laboral 

dissuasora e aplicação eficaz, designadamente através da 

revogação das medidas que têm como finalidade facilitar os 

despedimentos; acompanhamento efetivo, por parte do 

Estado, dos processos de insolvência e por via de verdadeiros 

planos de recuperação das empresas. 

 Combate à desregulação do horário de trabalho, o respeito 

pelos seus limites diários e semanais, a garantia de dois dias 

de descanso semanal e a revogação das normas que 

instituem sistemas de bancos de horas e de adaptabilidade, 

grupal ou individual, e o combate ao prolongamento da 

jornada diária com o abuso do trabalho extraordinário, muitas 

vezes não remunerado; 

 Melhoria legal do trabalho em regime de turnos, atendendo 

aos seus riscos para a saúde dos trabalhadores 

 Revogação da norma do Código do Trabalho que discrimina 

os jovens à procura do primeiro emprego e os 

desempregados de longa duração, ao admitir que possam ser 

contratados a prazo para postos de trabalho permanentes, 

bem como em outras situações previstas em legislação 

especial de política de emprego e a alteração de todas as 

medidas de emprego que promovem a precariedade; 

 Reforço da fiscalização do cumprimento das normas de 

trabalho, combatendo o uso abusivo e ilegal de contratos a 

termo e dos falsos recibos verdes, bem como o combate ao 
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trabalho temporário, o trabalho sub-declarado e não 

declarado, o abuso e a ilegalidade na utilização de medidas 

de emprego, como os estágios e os contratos emprego-

inserção, para a substituição de trabalhadores;   

     

 Limitação dos contratos de trabalho de duração determinada a 

necessidades temporárias, devidamente comprovadas. 

 Combate ao trabalho clandestino, às redes que exploram 

imigrantes e a legalização do seu trabalho, assegurando a 

igualdade de tratamento e o respeito pelos direitos laborais e 

sociais. 

 Revogar a legislação que integra o Código de Trabalho e a 

legislação laboral da Administração Pública com prioridade 

para as normas gravosas; 

 Garantir a efetividade das normas de trabalho, legais e 

contratuais, através do reforço de intervenção dos órgãos de 

fiscalização da aplicação da legislação de trabalho e da 

segurança social, do aumento dos meios da Autoridade para 

as Condições de Trabalho (ACT) e da ação coordenada dos 

vários serviços inspetivos; 

 Tornar a justiça de trabalho mais célere e mais acessível, com 

a melhoria do funcionamento dos Tribunais do Trabalho, 

nomeadamente através da formação específica dos 

magistrados, melhores instalações, redução do tempo dos 

processos e gratuitidade do acesso dos trabalhadores à 

justiça laboral; 

 Subordinar os apoios públicos às empresas a regras estritas 

sobre o cumprimento da legislação de trabalho e da 

segurança social; 
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 Reforçar a posição dos trabalhadores e das suas estruturas 

representativas nas situações de Processo de Recuperação 

de Empresas por Vias Extrajudicial, de Processo Especial de 

Recuperação e de Insolvência. 

 Revogar a disposição legal que permite a contratação de 

jovens à procura de primeiro emprego, independentemente da 

natureza do posto de trabalho, bem como de outras situações 

previstas em legislação especial, que são incentivadoras da 

precariedade laboral. 

 Tornar efetivo o acesso à justiça e aos tribunais, em 

condições de igualdade, por todos os cidadãos. Alargar os 

critérios de atribuição do apoio judiciário. Propor alterações no 

regime das custas judiciais para a sua diminuição. 

 Lutar contra o encerramento de tribunais e pela instalação de 

um tribunal de competência genérica em cada concelho. 

 Insistir no alargamento a todo o País da rede dos julgados de 

paz. 

 Proibir o recurso à arbitragem nos litígios que envolvam o 

Estado e limitar os meios alternativos de resolução de 

conflitos. 

 Dotar os tribunais de meios e condições para cumprirem as 

suas funções. 

 Dignificar a função judicial e os tribunais, como órgãos de 

soberania, motivar as magistraturas, os advogados, os oficiais 

de justiça e ouvir com respeito as suas opiniões e propostas. 

 Reforçar mecanismos, estatutários e outros, que 

salvaguardem a independência e autonomia das 

magistraturas e o princípio da separação de poderes. 
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 Defender e exigir o respeito escrupuloso pela autonomia do 

Ministério Público e dos seus magistrados na direção 

funcional das investigações, bem como o revigoramento da 

Polícia Judiciária e o reforço dos meios humanos e materiais 

ao serviço da investigação criminal. 

 Aplicação de políticas de humanização e reinserção social 

que devem orientar a gestão do sistema prisional (melhoria 

das condições de habitabilidade das prisões, garantia de 

apoio médico e psicológico aos reclusos e condições dignas 

de trabalho voluntário e de formação com vista à reinserção 

social). 

 Medidas que valorizem, dignifiquem e que proporcionem 

condições de trabalho e em segurança a todos os que 

trabalham no sistema prisional, onde se inclui a efetiva 

implementação de estatutos que correspondam às 

expectativas dos profissionais. 

 Defesa de um combate firme e eficaz à corrupção. 

 É imperioso romper com as tentativas de controlo 

governamental da investigação criminal; respeitar 

escrupulosamente a autonomia do Ministério Público e dos 

seus magistrados na direção funcional da investigação; 

revalorizar a Polícia Judiciária, reforçá-la em métodos e meios 

periciais avançados; reforçar e aperfeiçoar o quadro legal 

existente, no sentido da criminalização do enriquecimento 

ilícito, do combate sem equívocos aos offshore e ao sigilo 

bancário, do agravamento e reforço do quadro sancionatório 

para o crime económico e financeiro. 

 Insistir, na próxima legislatura, na proposta de criação de um 

Plano Plurianual de Investimento na Investigação Criminal. 



 

 

25 

 

Programa Eleitoral PCP 

 

  

http://www.pcp.pt/sites/default/files/documentos/programa_eleitoral_pcp_legislativas_2015.pdf
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PPD/PSD-CDS/PP (PAF) 

 

 Simplificação do sistema fiscal e continuação do reforço das 

garantias dos contribuintes através da reforma do processo e 

procedimento tributário 

 Considera-se que se deverá permitir, de forma estrutural e 

salvaguardando eventuais questões de abuso, a transição 

para os tribunais arbitrais de processos de natureza tributária 

que se encontrem pendentes nos tribunais judiciais de 

primeira instância há mais de dois anos (à semelhança do que 

se encontrava previsto, mas a título temporário pelo período 

de um ano, no diploma que aprovou a Arbitragem Tributária). 

 Promoção da monitorização das reformas efetuadas: a 

dimensão e abrangência das reformas introduzidas impõem 

um permanente acompanhamento da respetiva execução e 

uma permanente e efetiva disponibilidade para promover as 

correções que vierem a ser consideradas adequadas e 

necessárias. 

 Consolidação da execução dos planos de combate à 

corrupção, ao branqueamento de capitais e à criminalidade 

organizada. 

 Deve-se criar as condições para que possa ser publicado um 

Relatório Anual da atividade disciplinar dos Conselhos 

Superiores. 

 Importa também aprofundar as condições de acesso à 

informação pelos cidadãos, sendo que, para além da 

informação relativa ao andamento processual na perspetiva 
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do utente, deverá garantir-se informação respeitante à 

evolução anual das pendências por tribunal e por juiz (valores 

de referência processual) no quadro dos objetivos 

estratégicos de monitorização estabelecidos na legislação em 

vigor. 

 Promover a criação de um Conselho Superior do Poder 

Judicial, a prazo, em substituição dos atuais Conselho 

Superior de Magistratura e Conselho Superior dos Tribunais 

Administrativos e Fiscais, por forma a reforçar a coerência e o 

escrutínio público no sector. 

 Promover igualmente a publicação do relatório semestral 

sobre o estado dos serviços e a qualidade da resposta, a 

cargo dos Presidentes dos Tribunais de Comarca, elaborado 

nos termos da Lei da Organização do Sistema Judiciário 

adotada na presente legislatura. 

 Ampliar, adequando-as, as regras respeitantes ao quadro dos 

objetivos estratégicos de monitorização aos Tribunais 

Superiores. 

 Promover a reorganização dos Tribunais superiores, incluindo 

do Supremo Tribunal de Justiça, redimensionando-os em 

função do aumento do recurso aos meios de resolução 

extrajudicial de conflitos, que foram entretanto 

especificamente consagrados na Lei de Organização do 

Sistema Judiciário como parte integrante da rede de 

administração de justiça, bem como em função da variação 

dos recursos decorrente da vigência do novo Código de 

Processo Civil. 

 Promover a reorganização da jurisdição administrativa. 

 Promover a reorganização do mapa notarial. 
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 Integrar no Instituto de Registos e Notariado, IRN o registo 

das sociedades financeiras.  

 Aprovaremos os Estatutos dos Magistrados Judiciais e dos 

Magistrados do Ministério Público. 

 Promover a aproximação do Código de Procedimento e de 

Processo Tributário ao Código de Processo Civil, através da 

simplificação dos procedimentos e da introdução de prazos 

decisórios. 

 Promover a adequação da Lei Geral Tributária ao Código do 

Procedimento Administrativo, nomeadamente no que respeita 

aos direitos dos contribuintes. 

 Promover um amplo debate em torno da modernização do 

Código Civil em diversas áreas, nomeadamente no que toca 

ao regime das incapacidades, com vista a uma maior proteção 

dos idosos, ao regime supletivo de bens do casamento, à 

atualização do regime geral de incumprimento dos contratos e 

ao direito das coisas. 

 Promover a revisão do Código das Sociedades Comerciais. 

 Promover a revisão do regime das contraordenações. 

 Promover a revisão sistémica dos Códigos Penal e de 

Processo Penal, bem como a codificação do Direito Penal. 

 Promover a adoção de um novo Código do Processo de 

Trabalho adequado ao novo paradigma do processo civil, bem 

como ajustar o Código de Trabalho ao novo paradigma 

processual. 

 Aprofundar a revisão do regime de acesso ao Direito, 

garantindo o apoio a quem dele efetivamente precise, 

introduzindo mecanismos de mais efetiva fiscalização dos 

procedimentos por forma a evitar abusos. 



 

 

29 

 Promover a revisão do regime das cláusulas contratuais 

gerais, nomeadamente no que respeita ao reforço do direito à 

informação pelos cidadãos e empresas. 

 Avançar com a revisão do regime de responsabilidade dos 

administradores de sociedades, bem como do regime das 

responsabilidades das auditoras, ROCs e TOCs. 

 Promover a revisão e expansão do Plano Nacional de 

Reabilitação e Reinserção. 

 Promover a ampliação dos Estabelecimentos Prisionais e o 

desenvolvimento das casas de saída. 

 Promoveremos a revitalização do Centro de Estudos 

Judiciários, como entidade especialmente vocacionada para a 

formação inicial de magistrados e para a formação 

complementar dos diferentes operadores da justiça.  

 Promover o aprofundamento da especialização dos 

operadores judiciários, com o objetivo de delimitar de forma 

acentuada o âmbito de atuação, as sinergias e a cooperação 

entre as diferentes profissões jurídicas num Tribunal, num 

paradigma de complementaridade ao serviço da prestação de 

justiça. 

 Promover a realização de um plano anual de inspeções, no 

início de cada ano judicial, e a revisão das regras de avaliação 

dos diferentes operadores de justiça. 

 Prevenir e combater a violência doméstica e de género. 

 Reforçar a monitorização, consciencialização e 

responsabilização de todos os atos de violência exercidos 

sobre idosos, e, nomeadamente, garantindo a aprovação do 

Estatuto do Idoso cujos trabalhos foram desencadeados na 

presente legislatura. 
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 Criar, no âmbito das forças de segurança com 

responsabilidade em cada área territorial, equipas de 

prevenção do risco em violência doméstica desenvolvendo, 

em coordenação com o Ministério da Administração Interna, 

medidas de aprofundamento para a formação de equipas com 

formação e vocação específicas para o diagnóstico com vista 

à prevenção e monitorização desta realidade. 

 Manter um forte investimento na formação específica das 

forças de segurança, dos profissionais de saúde, de técnicos 

de apoio à vítima e de magistraturas, por forma a potenciar a 

utilização de todos os recursos legais e técnicos para uma 

mais eficaz proteção das vítimas e contenção dos agressores. 

 Reforçar a coordenação local das entidades envolvidas na 

prevenção e combate à violência doméstica, promovendo um 

crescente envolvimento dos municípios e freguesias. 

 Ampliar os apoios já existentes à promoção de ações de 

prevenção e deteção de situações de mutilação genital 

feminina, através do reforço das condições de trabalho das 

associações que desenvolvem ações nesta área, 

designadamente, as associações de imigrantes que atuam 

junto das comunidades de risco. 

 Reforçar a formação das forças e serviços de segurança e 

inspetores do trabalho em matéria de deteção e combate a 

situações de tráfico de seres humanos aumentando a pro-

atividade destas entidades na investigação de situações 

suspeitas, designadamente, na deteção de redes de 

exploração sexual de pessoas. 

 Manter e se necessário reforçar os apoios a estruturas 

regionais de identificação e proteção a vítimas de tráfico, 
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nomeadamente no que respeita a equipas multidisciplinares e 

a redes regionais de deteção de casos. 

 

Programa Eleitoral PAF 

http://www.portugalafrente.pt/assets/programa-eleitoral-paf-2015-4-8.pdf

