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Balanço do Trabalho dos Deputados Comunistas Eleitos
pelo Círculo Eleitoral de Setúbal

I
A primeira Sessão Legislativa na Assembleia da República chega ao fim num
momento de acrescida preocupação em relação ao presente e ao futuro da nossa vida
coletiva.
A situação atual é marcada pela perspetiva de uma recessão económica
profunda, pela ameaça de encerramento de milhares de micro, pequenas e médias
empresas, pelo disparar do desemprego, a perda de salários e a desregulação dos
horários, a situação de precariedade e o ataque a outros direitos. Por outro lado, a
capacidade de resposta dos serviços públicos, desde logo nos transportes, foi
gravemente afetada, com trabalhadores em lay-off e as populações com falta de
respostas às suas necessidades.
Desde há muito, estão identificados problemas estruturais do País e do Distrito
que décadas de política de direita sistematicamente agravaram ou mesmo provocaram,
fragilizando e debilitando as suas condições e que agora o surto epidémico expôs em
toda a sua crueza. Foram atenuados e solucionados problemas mais imediatos, mas
não se resolveram os grandes problemas nacionais, porque faltou e ainda hoje
permanece adiada a política que se impunha para lhe dar resposta.
A atual situação obriga a reconhecer que, se tivesse sido considerada a política
alternativa que o PCP propõe, o Distrito e o País estariam hoje em melhores condições
para enfrentar as adversidades e para crescer e se desenvolver.

II
Os Deputados do PCP, como caracteriza o seu estilo de trabalho, estiveram
presentes e solidários com a ação e luta dos trabalhadores e das suas organizações
representativas; com os micro, pequenos e médios empresários; com as populações na
defesa das funções sociais do Estado e dos serviços públicos; nomeadamente na saúde,
educação, transportes públicos, serviço postal; com as estruturas de cultura, do
movimento associativo popular e associações de bombeiros. Foram mais de 90
perguntas dirigidas ao Governo sobre problemas concretos do distrito e de 50 vistas,
reuniões e encontros.
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Destaca-se a aprovação na Assembleia da República dos Projetos de Resolução
que recomendam ao Governo a proteção do Estuário do Sado, a requalificação das
instalações da Escola Básica de 2º e 3º ciclos Dr. António Augusto Louro (Seixal), da
construção do Centro de Saúde no Alto Seixalinho (Barreiro), da construção do Centro
de Saúde do Feijó (Almada) e pela articulação tarifária e promoção da redução de
preços dos transportes nas ligações entre áreas metropolitanas e comunidades
intermunicipais limítrofes.
Denunciámos os inúmeros atropelos aos direitos dos trabalhadores,
nomeadamente a tentativa de limitação do exercício de direitos sindicais, no combate
à precariedade, na garantia das condições de higiene, saúde e segurança nos locais de
trabalho, na proteção dos postos de trabalho, contra a desregulação dos horários,
como são exemplo na Autoeuropa, “The Navigator Company”, na Petrogal, na Visteon,
na Megasa (ex-SN), na Delphi, na Continental Teves, na Lauak, na Acciona, na DSV, na
Faurecia, na Inapal Plásticos, na KWD, na SMP, na SAS, na Serlima wash, na Carl Zeiss,
na Teleperformance, na Rari, na Fábrica dos Anzóis, na Simoldes e na Mecânica
Piedense. Com o surto epidémico da covid 19, registou-se muitos abusos pelos patrões
que o utilizou como pretexto para aumentar a exploração, reduzir rendimentos e atacar
direitos em muitos locais de trabalho.
Defendemos o investimento na Escola Pública no reforço de auxiliares de ação
educativa e na requalificação de instalações e remoção do amianto, em especial na
Escola secundária do Pinhal Novo, na Escola Básica de 2º e 3º ciclos do Monte da
Caparica, no Agrupamento de Escolas da Caparica, Escola Secundária Dr. José Afonso,
Agrupamento de Escolas de Alcácer do Sal, Escola Secundária António Inácio da Cruz,
na Escola Básica Integrada de Vale Rosal, na Escola Secundária João de Barros.
Interviemos na defesa do Serviço Nacional de Saúde e no reforço da sua
capacidade de resposta no distrito de Setúbal. Destaque para a necessidade de
construção do Hospital no Seixal, da ampliação do Centro Hospitalar de Setúbal, sobre
a situação do Hospital no Litoral Alentejano.
Sobre os transportes públicos apresentámos a Apreciação Parlamentar sobre o
decreto-lei que altera as bases da concessão da exploração do serviço de transporte
ferroviário de passageiros do eixo norte-sul da região de Lisboa. Exigimos o reforço dos
transportes públicos no MST, nos TST, na Transtejo e na Soflusa, na Fertagus, na Linha
do Sado na CP e no transporte fluvial entre Setúbal e Tróia. Propusemos o fim da PPP
do “comboio da ponte”, Setúbal/Lisboa. Defendemos a construção do Novo Aeroporto
de Lisboa na zona do atual campo de tiro de Alcochete, rejeitando a obra que o
Governo pretende impor na Base Aérea n.º 6 no Montijo.
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Interviemos também na defesa no ambiente nomeadamente sobre a situação do
aterro no Zambujal em Sesimbra, sobre o asfaltamento na zona dunar na Fonte da
Telha.

III
Na próxima Sessão Legislativa que terá início em setembro, os deputados do PCP
estarão empenhados na defesa do emprego com direitos, dos interesses dos
trabalhadores e na valorização da centralidade do trabalho na sociedade. Daremos
prioridade à defesa dos serviços públicos, do Serviço Nacional de Saúde à Escola
Pública e à Cultura, passando pelos Transportes Públicos; bem como à defesa dos
sectores produtivos, da produção nacional e das micro, pequenas e médias empresas,
com a necessidade de não prescindir do objetivo de assegurar a soberania alimentar e
ter os sectores estratégicos nas mãos do País.
Estaremos na primeira linha do combate por um verdadeiro programa de
desenvolvimento do País, guiado pelo interesse nacional e não pela agenda das
grandes potências da União Europeia e das multinacionais. Um verdadeiro programa
de recuperação e desenvolvimento, que implica ter nas mãos do País os instrumentos
apropriados. Estaremos empenhados em combater as consequências da epidemia e
dar resposta aos problemas e anseios dos trabalhadores e das populações para
construir um futuro melhor para o Distrito e o País.

1. INICIATIVAS LEGISLATIVAS


Apreciação Parlamentar n.º 7/XIV - Decreto-Lei n.º 174-A/2019, de 18 de
dezembro, que “Altera as bases da concessão da exploração do serviço de
transporte ferroviário de passageiros do eixo norte-sul da região de Lisboa”



Projeto de Lei n.º 9/XIV - Estabelece o regime de financiamento permanente do
Programa de Apoio à Redução Tarifária nos transportes públicos



Projeto de Resolução n.º120/XIV - Recomenda ao Governo que tome as medidas de
defesa do Rio Tejo Projeto de Lei n.º 70/XIV - Estabelece o regime de recuperação
do controlo público dos CTT
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Projeto de Lei n.º 156/XIV - Faixas de salvaguarda e regime de Avaliação de
Incidências Ambientais (AIncA) de explorações agrícolas em regime intensivo e
superintensivo



Projeto de Resolução n.º159/XIV - Estudo de Avaliação sobre as extensas áreas de
produção agrícola em regime intensivo e superintensivo



Projeto de Resolução n.º161/XIV - Potenciar a redução tarifária para uma aposta
estratégica na promoção dos transportes públicos



Projeto de Resolução n.º162/XIV - Pela articulação tarifária e promoção da redução
de preços dos transportes nas ligações entre áreas metropolitanas e comunidades
intermunicipais limítrofes



Projeto de Resolução n.º172/XIV - Construção de Unidade de Saúde do Alto do
Seixalinho, no concelho do Barreiro



Projeto de Resolução n.º178/XIV - Recomenda ao Governo que proceda à
requalificação da Escola Básica Dr. António Augusto Louro, no concelho do Seixal



Projeto de Resolução n.º487/XIV - Recomenda ao Governo a construção do Centro
de Saúde no Feijó, concelho de Almada, distrito de Setúbal



Projeto de Resolução n.º565/XIV - Pelo fim do regime de "Lay-off" nas empresas de
transportes públicos

Outras Iniciativas


Projeto de Lei n.º 228/XIV - Fixa os critérios de atribuição das compensações em
acréscimo aos suplementos remuneratórios que se fundamentem na prestação de
trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade (12ª alteração à Lei n.º
35/2014, de 20 de Junho - Lei Geral de Trabalho em Funções Públicas)



Projeto de Lei n.º 229/XIV - Fixa o regime de atribuição e os montantes dos
acréscimos em suplementos e outras compensações que se fundamentem na
prestação de trabalho em condições de risco, penosidade e insalubridade (12ª
alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho - Lei Geral de Trabalho em Funções
Públicas



Projeto de Lei n.º 10/XIV - Repõe o princípio do tratamento mais favorável, elimina
a caducidade da contratação coletiva e regula a sucessão de convenções coletivas
de trabalho (16 ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de
12 de fevereiro)
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Projeto de Lei n.º 5/XIV - Reduz para 35 horas o limite máximo do horário semanal
de trabalho para todos os trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de
fevereiro, que aprova o Código do Trabalho)



Projeto de Lei n.º 64/XIV - Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho
e a conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de
adaptabilidade e de banco de horas, nas modalidades grupal e por regulamentação
coletiva (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código do
Trabalho)



Projeto de Lei n.º 65/XIV - Garante o cumprimento efetivo dos horários de trabalho
e a conciliação do trabalho com a vida familiar e revoga os mecanismos de
adaptabilidade individual (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que
aprova o Código do Trabalho)



Projeto de Lei n.º 40/XIV - Eliminação da aplicação do fator de sustentabilidade às
pensões por desemprego involuntário de longa duração e revisão dos regimes e
medidas especiais de antecipação da idade de acesso à pensão de velhice



Projeto de Lei n.º 41/XIV - Reposição dos escalões do abono de família para
crianças e jovens, com vista à sua universalidade



Projeto de Lei n.º 36/XIV - Redução do IVA da eletricidade e gás para a taxa
reduzida de 6% (Alteração ao Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado,
aprovado pelo Decreto-Lei n.º 394-B/84, de 26 de dezembro)

 Projeto de Lei n.º 70/XIV – Estabelece o regime de recuperação do controlo público
dos CTT


Projeto de Lei n.º 151/XIV - Estabelece o Regime para a Reposição de Freguesias
Extintas



Projeto de Lei n.º 157/XIV - Alteração ao Regime do Arrendamento Apoiado para
Habitação



Projeto de Lei n.º 171/XIV - Cria um regime autónomo de arrendamento para as
atividades económicas, associativas e culturais



Projeto de Lei n.º 13/XIV - Estrutura a orgânica e a forma de gestão das Áreas
Protegidas



Projeto de Lei n.º 122/XIV - Remoção e erradicação de amianto em edifícios,
instalações e equipamentos



Projeto de Lei n.º 155/XIV - Cria o Plano Nacional para a Prevenção Estrutural dos
Efeitos da Seca e seu acompanhamento
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Projeto de Lei n.º 446/XIV - Estabelece as Bases da Política de Ambiente e Ação
Climática



Projeto de Lei n.º 7/XIV - Alargamento da isenção das taxas moderadoras até à sua
revogação (2.ª alteração ao Decreto Lei nº 113/2011, de 29 de novembro)



Projeto de Lei n.º 35/XIV - Garante o acesso gratuito ao medicamento a utentes
com mais de 65 anos, doentes crónicos e famílias com carência económica



Projeto de Lei n.º 46/XIV - Estabelece os critérios de atribuição de transporte não
urgente de doentes



Projeto de Lei n.º 438/XIV - Plano de Emergência para o Serviço Nacional de Saúde



Projeto de Lei n.º 118/XIV - Alarga a aplicação do princípio do jus soli na Lei da
Nacionalidade Portuguesa (Nona alteração à Lei n.º 37/81, de 3 de outubro, que
aprova a Lei da Nacionalidade)



Projeto de Lei n.º 350/XIV - Estabelece medidas fiscais de apoio às micro, pequenas
e médias empresas



Projeto de Resolução n.º12/XIV - Aumento do Salário Mínimo Nacional



Projeto de Resolução n.º3/XIV - Propõe medidas para garantir a universalidade e
gratuitidade no acesso a creches a todas as crianças até aos 3 anos



Projeto de Resolução n.º4/XIV - Programa extraordinário para a contratação de
profissionais de saúde para o Serviço Nacional de Saúde



Projeto de Resolução n.º5/XIV - Recomenda ao Governo a tomada de medidas para
o financiamento de todas as candidaturas consideradas elegíveis no Programa de
Apoio Sustentado às Artes bienal 2020-2021 e a revisão urgente do modelo de
apoio às artes



Projeto de Resolução n.º6/XIV - Recomenda ao Governo a contratação imediata de
todos os auxiliares de ação educativa e assistentes administrativos necessários ao
regular funcionamento da Escola Pública



Projeto de Resolução n.º26/XIV - Simplificação do acesso ao Título de
Reconhecimento do Estatuto da Agricultura Familiar e concretização de apoios
concretos aos seus titulares



Projeto de Resolução n.º27/XIV - Estabilização temporal do subsídio à pequena
pesca artesanal e costeira e à pequena aquicultura
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Projeto de Resolução n.º95/XIV - Programa em defesa da Pesca do Cerco e dos seus
profissionais



Projeto de Resolução n.º148/XIV - Estabelece o calendário para a instituição em
concreto das Regiões Administrativas durante o ano de 2021



Projeto de Resolução n.º160/XIV - Recomenda ao Governo a realização de um
programa de emergência para o reforço da resposta pública ao nível do Património
Cultural e a valorização dos museus, palácios, monumentos e sítios arqueológicos



Projeto de Resolução n.º174/XIV - Programa de Valorização dos Profissionais de
Saúde



Projeto de Resolução n.º230/XIV - Mobilização do património público habitacional



Projeto de Resolução n.º254/XIV - Recomenda ao Governo a criação da Carreira de
Agente Único de Transportes Coletivos

 Projeto de Resolução 229/XIV – Em defesa do Serviço Público Postal, pela
recuperação do controlo público dos CTT – Correios de Portugal S.A.


Projeto de Resolução n.º319/XIV - Reforço da Informação, Inspeção e
Monitorização das Atividades de Gestão de Resíduos e condicionamento da
deposição de resíduos em aterro



Projeto de Resolução n.º320/XIV - Reforço da Informação, Monitorização e
Caraterização da Qualidade do Ar Ambiente em Portugal



Apreciação Parlamentar n.º 23/XIV - Decreto-Lei n.º 27/2020 de 17 de junho (Altera
a orgânica das comissões de coordenação e desenvolvimento regional)

2. INTERVENÇÔES
Intervenção de Paula Santos Sobre a proteção da Reserva natural do Estuário do Sado e
a intervenção de melhoria do Porto de Setúbal, no dia 19 de dezembro de 2019
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIntervencao.aspx?
BID=236476
Intervenção de Bruno Dias no debate de atualidade sobre o novo aeroporto, no dia 26
de fevereiro de 2020
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http://www.pcp.pt/qual-documento-que-governo-tem-que-prova-que-montijomelhor-opcao-para-um-aeroporto
Intervenção de Bruno Dias, sobre a inaceitável falta de transportes a servir as
populações, no dia 28 de maio de 2020
http://www.pcp.pt/de-norte-sul-do-pais-ha-uma-inaceitavel-falta-de-transportesservir-populacoes
Intervenção de Paula Santos sobre a construção do Centro de Saúde no Alto Seixalinho,
no Barreiro, no dia 3 de junho de 2020
http://pcp.pt/pcp-com-luta-pela-construcao-de-um-novo-centro-de-saude-no-altoseixalinho
Intervenção de Bruno Dias sobre a construção do Centro de Saúde no Feijó, em
Almada, no dia 18 de junho de 2020
http://www.pcp.pt/pcp-defende-construcao-do-centro-de-saude-no-feijo-almada
Intervenção de Bruno Dias sobre a falta de transportes, enquanto os trabalhadores dos
transportes estão em lay-off, no dia 19 de junho de 2020
http://www.pcp.pt/ha-lay-mais-trabalhadores-transportes-menos-vai-ou-nao-governoagir-por-cobro-esta-situacao

Questionamento ao Governo sobre necessidades de investimento no Distrito de
Setúbal no âmbito do Orçamento do Estado para 2020:
Bruno
Dias
–
Ministra
da
Saúde
http://www.pcp.pt/pcp-questiona-ministra-sobre-situacao-no-hospital-garciadorta-construcao-do-hospital-do-seixal
Paula
Santos
–
Ministro
das
Infraestruturas
e
Habitação
http://www.pcp.pt/pcp-questiona-ministro-sobre-habitacao-mobilidade-nodistrito-de-setubal
Bruno
Dias
–
Ministro
da
Administração
Interna
(20:17)
http://www.pcp.pt/videos/pcp-questiona-ministro-da-administracao-internasobre-oe-2020
Paula
Santos
–
Ministro
da
Educação
(18:33)
http://www.pcp.pt/videos/pcp-questiona-ministro-da-educacao-sobre-oe-2020
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Paula
Santos
–
Ministra
da
Justiça
https://www.youtube.com/watch?v=e5n0c_0S_88&feature=youtu.be

(18:07)

Audição Pres. Conselho de Administração HGO sobre as urgências pediátricas, no dia
19 de fevereiro de 2020 (4:40 e 50:56)
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4377&title=audicao-de-luis-manuel-martinsamaro-presidente-do-conselho-de-admini
Audição do Sindicato dos Médicos da Zona Sul/FNAM sobre as urgências pediátricas do
HGO, no dia 26 de fevereiro de 2020 (1:00 e 39:28)
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4387&title=audicao-conjunta-do-sindicato-dosmedicos-da-zona-sul-e-da-fnam-fede
Audição Regimental do Ministro do Ambiente e da Ação Climática – pergunta sobre o
aterro ilegal do Zambujal, no dia 19 de fevereiro de 2020 (3:16:35)
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4376&title=audicao-do-ministro-do-ambientee-da-acao-climatica
Audição Regimental Ministra da Saúde na Comissão de Saúde - pergunta sobre o
processo de construção do Hospital no Seixal, falta de profissionais de saúde no
Hospital do Litoral Alentejano e sobre a ampliação do Hospital de São Bernardo, no dia
11 de março de 2020
http://www.pcp.pt/node/304910/videos
Audição Regimental Ministro do Ambiente e da Ação Climática Pergunta sobre a
Transtejo e Soflusa, no dia 11 de março de 2020
https://youtu.be/ocnBKr-svMI
Audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, sobre a obra de melhoria
marítima do Porto de Setúbal, no dia 20 de maio de 2020
http://www.pcp.pt/pcp-intervem-sobre-projeto-obra-de-melhoria-da-acessibilidademaritima-ao-porto-setubal-defender
Audição Regimental do Ministro do Ambiente e da Ação Climática – pergunta sobre o
asfaltamento da Fonte da Telha, no dia 14 de julho de 2020
http://www.pcp.pt/travar-remover-asfaltamento-da-fonte-da-telha-procederreposicao-do-territorio
Audição do Ministro da Infraestruturas e Habitação e do Ministro do Ambiente e da
Ação Climática sobre a construção do Aeroporto Montijo, no dia 21 de julho de 2020
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http://www.pcp.pt/ha-12-anos-tinha-sido-ja-decidido-que-melhor-localizacao-eramesmo-campo-de-tiro-de-alcochete

3. PERGUNTAS AO GOVERNO
Trabalho com Direitos e Proteção Social


Pg n.º 422/XIV/1 - Situação dos trabalhadores do grupo 'The Navigator Company'



Pg n.º 450/XIV/1 - Ilegalidades cometidas pelo grupo The Navigator Company na
greve dos trabalhadores



Pg n.º 1352/XIV/1 - Condições de trabalho na Teleperformance



Pg n.º 1359/XIV/1 - Encerramento anunciado da CONTINENTAL TEVES no concelho
de Palmela, distrito de Setúbal



Pg n.º 1363/XIV/1 - Suspensão dos Contratos de Trabalho na Delphi, no Seixal,
distrito de Setúbal



Pg n.º 1364/XIV/1 - Sobre a necessidade de proteção dos trabalhadores da Megasa,
ex-SN Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 1365/XIV/1 - Sobre a necessidade de proteção dos trabalhadores da Megasa,
ex-SN Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 1386/XIV/1 - Sobre a situação dos trabalhadores com vínculo precário na
RARI



Pg n.º 1387/XIV/1 - Sobre a situação dos trabalhadores com vínculo precário na
RARI



Pg n.º 1388/XIV/1 - Sobre o encerramento da Fábrica dos Anzóis no concelho de
Sesimbra, distrito de Setúbal



Pg n.º 1389/XIV/1 - Sobre o encerramento da Fábrica dos Anzóis no concelho de
Sesimbra, distrito de Setúbal



Pg n.º 1425/XIV/1 - Ameaça de despedimento coletivo de trabalhadores da
manutenção na Refinaria de Sines da Petrogal



Pg n.º 1483/XIV/1 - Sobre a situação dos trabalhadores da Visteon, concelho de
Palmela, distrito de Setúbal
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Pg n.º 1484/XIV/1 - Sobre a situação dos trabalhadores da Navigator, distrito de
Setúbal



Pg n.º 1511/XIV/1 - Despedimentos de trabalhadores com vínculos precários na
Petrogal /Grupo Galp



Pg n.º 1584/XIV/1 - Situação dos trabalhadores na Simoldes Plásticos - concelho de
Palmela, distrito de Setúbal



Pg n.º 1789/XIV/1 - Situação dos trabalhadores da Mecânica Piedense face ao lay
off no contexto da pandemia Covid19 (concelho de Almada, distrito de Setúbal)



Pg n.º 1790/XIV/1 - Situação dos trabalhadores da SERLIMA WASH face ao lay off no
contexto da pandemia Covid19 (concelho do Montijo, distrito de Setúbal)



Pg n.º 1798/XIV/1 - Situação dos trabalhadores na Carl Zeiss, Setúbal



Pg n.º 1800/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores de empresas do Parque Industrial
da Autoeuropa, no contexto do surto, (concelho de Palmela, distrito de Setúbal)



Pg n.º 1801/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores de empresas de trabalho
temporário que trabalham nas empresas do Parque Industrial da Autoeuropa, no
contexto do surto epidémico, concelho de Palmela, distrito de Setúbal



Pg n.º 1802/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da Acciona (Empresa do Parque
Industrial da Autoeuropa) no contexto do epidémico, concelho de Palmela, distrito
de Setúbal



Pg n.º 1803/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da DSV (Empresa do Parque
Industrial da Autoeuropa) no contexto do surto epidémico, concelho de Palmela,
distrito de Setúbal



Pg n.º 1804/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da Faurecia (Empresa do Parque
Industrial da Autoeuropa) no contexto do surto epidémico, concelho de Palmela,
distrito de Setúbal



Pg n.º 1805/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da Inapal Plásticos (Empresa do
Parque Industrial da Autoeuropa) no contexto do surto epidémico, concelho de
Palmela, distrito de Setúbal



Pg n.º 1806/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da KWD (Empresa do Parque
Industrial da Autoeuropa) no contexto do surto epidémico, concelho de Palmela,
distrito de Setúbal



Pg n.º 1807/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da SMP (Empresa do Parque
Industrial da Autoeuropa) no contexto do surto epidémico, concelho de Palmela,
distrito de Setúbal
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Pg n.º 1808/XIV/1 - Situação dos Trabalhadores da SAS (Empresa do Parque
Industrial da Autoeuropa) no contexto do surto epidémico, concelho de Palmela,
distrito de Setúbal



Pg n.º 2076/XIV/1 - Despedimento de trabalhadores na Lauak, distrito de Setúbal



Pg n.º 2077/XIV/1 - Redução do salário na Visteon, concelho de Palmela, distrito de
Setúbal



Pg n.º 2662/XIV/1 - Desrespeito pelos direitos dos trabalhadores no Centro
Hospitalar de Setúbal



Pg n.º 3331/XIV/1 - Situação dos trabalhadores da Lauak Setúbal e Lauak Grândola



Pg n.º 3332/XIV/1 - Situação dos trabalhadores da Lauak Setúbal e Lauak Grândola



Pg n.º 1931/XIV/1 - Proteção dos trabalhadores que integram grupos de risco

Saúde


Pg n.º 49/XIV/1 - Sobre as urgências pediátricas do Hospital Garcia de Orta



Pg n.º 334/XIV/1 - Imposição de trabalho extraordinário aos profissionais de saúde
do Agrupamento de Centros de Saúde Almada/Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 420/XIV/1 - Sobre a marcação de consultas no Centro de Saúde da Charneca
da Caparica, concelho de Almada, distrito de Setúbal



Pg n.º 1361/XIV/1 - Encerramento da Extensão de Saúde do Samouco, concelho de
Alcochete, distrito de Setúbal



Pg n.º 1362/XIV/1 - Planos de Contingência dos Serviços dos hospitais da Península
de Setúbal



Pg n.º 1455/XIV/1 - Sobre a situação dos doentes hemodialisados no atual contexto
de surto da COVID-19



Pg n.º 1725/XIV/1 - Sobre a situação no Hospital do Litoral Alentejano



Pg n.º 1771/XIV/1 - Cancelamento de meios complementares de diagnóstico e
terapêutica a doentes oncológicos



Pg n.º 1900/XIV/1 - Esclarecimento sobre renovação de contratos precários no
Hospital Garcia de Orta

 Pg n.º
/XIV/1 - Adiamento do processo de construção do Hospital no Seixal,
distrito de Setúbal
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 Pg n.º /XIV/1 - Ampliação e valorização do Centro Hospitalar de Setúbal, distrito
de Setúbal

Educação


Pg n.º 48/XIV/1 - Situação da Escola Secundária do Pinhal Novo



Pg n.º 51/XIV/1 - Falta de Funcionários no Agrupamento de Escolas de Caparica,
distrito de Setúbal



Pg n.º 78/XIV/1 - Situação da Escola EB 2-3 do Monte da Caparica (concelho de
Almada, distrito de Setúbal)



Pg n.º 79/XIV/1 - Falta de funcionários na Escola Secundária Dr. José Afonso,
concelho do Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 239/XIV/1 - Falta de funcionários no Agrupamento de Escolas de Alcácer do
Sal, distrito de Setúbal



Pg n.º 240/XIV/1 - Necessidade de requalificação das instalações da Escola
Secundária António Inácio da Cruz, concelho de Grândola, distrito de Setúbal



Pg n.º 241/XIV/1 - Necessidade de requalificação das instalações da Escola Básica
de 2º e 3º ciclos António Augusto Louro



Pg n.º 314/XIV/1 - Falta de auxiliares de ação educativa na Escola Básica Integrada
de Vale Rosal, concelho de Almada, distrito de Setúbal



Pg n.º 315/XIV/1 - Falta de auxiliares de ação educativa no Agrupamento de Escolas
João de Barros, concelho do Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 329/XIV/1 - Necessidade de investimento na Escola Secundária Dr. José
Afonso, concelho do Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 556/XIV/1 - Conclusão das obras de requalificação da Escola Secundária João
de Barros, concelho do Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 978/XIV/1 - Atraso na entrega dos manuais escolares na Escola Secundária
de Palmela, distrito de Setúbal



Pg n.º 1185/XIV/1 - Sobre a remoção de amianto e a requalificação da Escola Básica
de 2º e 3º ciclos Dr. António Augusto Louro, concelho do Seixal, distrito de Setúbal



Pg n.º 1872/XIV/1 - Sobre comunicação dirigida aos professores no Agrupamento
de Escolas de Casquilhos
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Transportes, Infraestruturas e Serviços Públicos


Pg n.º 50/XIV/1 - Encerramento do Posto de Correios no Monte da Caparica, distrito
de Setúbal



Pg n.º 1126/XIV/1 - Acesso ao troço do IP8/A26 entre o nó de Grândola Sul e Santa
Margarida do Sado



Pg n.º 1356/XIV/1 - Cortes na oferta de transporte da CP na Linha do Sado no
contexto da crise epidemiológica COVID 19



Pg n.º 1357/XIV/1 - Cortes na oferta da Soflusa no contexto da crise epidemiológica
COVID-19



Pg n.º 1358/XIV/1 - Cortes na oferta da Transtejo no contexto da crise
epidemiológica COVID-19



Pg n.º 1579/XIV/1 - Cortes na oferta de transporte na MTS/ Metro Sul do Tejo na
crise epidemiológica COVID-19



Pg n.º 1580/XIV/1 - Cortes na oferta de transporte na MTS/ Metro Sul do Tejo na
crise epidemiológica COVID-19



Pg n.º 1581/XIV/1 - Cortes na oferta transportes públicos na TST na crise
epidemiológica COVID 19



Pg n.º 1582/XIV/1 - Cortes na oferta transportes públicos na TST na crise
epidemiológica COVID 19



Pg n.º 1583/XIV/1 - Cortes na oferta de transporte na FERTAGUS na crise
epidemiológica COVID-19



Pg n.º 1726/XIV/1 - Lay off e novos cortes na oferta de transporte público aplicados
pela TST



Pg n.º 1921/XIV/1 - Lay off e cortes no serviço transporte público fluvial entre
Setúbal e Troia



Pg n.º 2417/XIV/1 - Lay off e cortes no serviço transporte público fluvial entre
Setúbal e Troia

 Pg n.º /XIV/1 - Novas instalações da Delegação Regional de Setúbal do Serviço de
Estrangeiros e Fronteiras em Setúbal

Setores Produtivos e Ambiente
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Pg n.º 917/XIV/1 - Esclarecimentos sobre a áreas correspondentes aos aglomerados
urbanos e rurais do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina



Pg n.º 918/XIV/1 - Esclarecimentos sobre a áreas correspondentes aos aglomerados
urbanos e rurais do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina



Pg n.º 919/XIV/1 - Esclarecimentos sobre a áreas correspondentes aos aglomerados
urbanos e rurais do Parque Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina



Pg n.º 920/XIV/1 - Esclarecimentos sobre a áreas de produção Agrícola no Parque
Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina



Pg n.º 921/XIV/1 - Esclarecimentos sobre a áreas de produção Agrícola no Parque
Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina



Pg n.º 922/XIV/1 - Esclarecimentos sobre a áreas de produção Agrícola no Parque
Natural Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina



Pg n.º 1184/XIV/1 - Sobre o aterro no Zambujal, concelho de Sesimbra, distrito de
Setúbal



Pg n.º 1656/XIV/1 - Situação do sector da gestão de resíduos face à pandemia
associada à COVID-19



Pg n.º 1861/XIV/1 - Situação dos agricultores/rendeiros da Herdade da Comporta
no âmbito da campanha do arroz para 2020/2021 (distrito de Setúbal)



Pg n.º 1943/XIV/1 - Sobre a aplicação da Portaria n.º 88-B/2020, de 6 de abril



Pg n.º 1972/XIV/1 - Sobre a limitação de atividade de pesca no Estuário do Sado,
decorrente da aplicação da Portaria n.º 88-B/2020, de 6 de abril



Pg n.º 3324/XIV/1 - Asfaltamento de acesso em zona dunar na Fonte da Telha Concelho de Almada, Distrito de Setúbal

Proteção Civil


Pg n.º 1319/XIV/1 - Falta de equipamentos de proteção individual nas Corporações
de Bombeiros



Pg n.º 1320/XIV/1 - Falta de equipamentos de proteção individual nas Corporações
de Bombeiros



Pg n.º 1772/XIV/1 - Proteção dos bombeiros no contexto da Covid 19



Pg n.º 1773/XIV/1 - Dificuldades financeiras sentidas pelas Corporações de
Bombeiros
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 Pg n.º
/XIV/1 - Sobre a situação da Associação Humanitária de Bombeiros
Voluntários de Sesimbra, distrito de Setúbal
 Pg n.º
/XIV/1 - Realização de Transportes de Doentes não Urgentes pelas
Associações Humanitárias de Bombeiros

4. VISITAS, ENCONTROS e REUNIÕES
- Presença de Paula Santos na concentração contra o encerramento das urgências
pediátricas do Hospital Garcia de Orta no dia 26 de outubro de 2019, junto à entrada
do HGO, promovida pelas comissões de utentes de saúde de Almada e Seixal
- Presença de Bruno Dias na ação de luta na Escola Básica de 2.º e 3º ciclos do Monte
da Caparica, no dia 5 de novembro de 2019
- Presença de Paula Santos junto ao piquete de greve dos trabalhadores da ATF, em
Setúbal, no dia 15 de novembro de 2019
- Participação de Paula Santos na Sessão Solene de Aniversário da Associação
Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Palmela, no dia 17 de novembro de 2019
- Reunião com a Direção da Escola Secundária Dr. José Afonso, no concelho do seixal,
no dia 18 de novembro de 2019 (Paula Santos)
- Reunião com Delegados Sindicais do Sindicato dos Trabalhadores em Funções
Públicas e sociais do Sul da Escola Secundária Dr. José Afonso no dia 18 de novembro
de 2019 (Paula Santos)
- Reunião com representantes dos estudantes da Escola Secundária Dr. José Afonso no
dia 18 de novembro de 2019 (Paula Santos)
- Reunião com a Associação de Pais da Escola Secundária Dr. José Afonso no dia 18 de
novembro de 2019 (Paula Santos)
- Presença de Bruno Dias e Paula Santos na concentração contra o encerramento das
urgências pediátricas no HGO, no dia 18 de novembro de 2019
- Presença de Paula Santos na luta pela contratação de trabalhadores na Escola Básica
de 2.º e 3.º ciclos de Corroios, no dia 19 de novembro de 2019
- Presença de Paula Santos na luta pela contratação de trabalhadores na Escola Básica
Integrada de Vale Rosal, no dia 20 de novembro de 2019
- Presença de Bruno Dias no Encontro "Uma Região, um Projeto... Educar na
Comunidade!", em Alcácer do Sal, promovido pela AMRS, no dia 26 de novembro
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- Reunião com o FIAR em Palmela sobre o apoio às artes no dia 28 de novembro de
2019 (Paula Santos)
- Presença de Paula Santos na ação de luta pela requalificação da Escola Secundária
João de Barros, no dia 11 de dezembro de 2020
- Presença de Paula Santos na ação de luta na Escola Secundária Dr. José Afonso, no dia
12 de dezembro de 2020
- Presença de Ana Mesquita na ação de luta na Escola Secundária Francisco Simões, no
dia 12 de dezembro de 2020
- Presença de Paula Santos na ação de luta pelo reforço de meios no Hospital Garcia de
Orta, junto ao Ministério da Saúde, no dia 22 de janeiro de 2020
- Presença de Paula Santos na concentração pela remoção de amianto da Escola Básica
de 2.º e 3.º ciclos Dr. António Augusto Louro, no dia 23 de janeiro de 2020
- Participação de Paula Santos na Sessão Pública sobre saúde na baixa da Banheira,
promovida pela Comissão de Utentes de Saúde da Baixa da Banheira, no dia 25 de
janeiro de 2020
- Reunião com a Direção da Escola Básica de 2º e 3º ciclos Dr. António Augusto Louro,
no dia 29 de janeiro de 2020 (Paula Santos)
- Reunião com a Associação de Pais da Escola Básica de 2º e 3º ciclos Dr. António
Augusto Louro, no dia 29 de janeiro de 2020 (Paula Santos)
- Participação de Paula Santos no Debate sobre amianto nas escolas no Auditório da
Junta de Freguesia Laranjeiro e Feijó no dia 15 de fevereiro de 2020
- Presença de Bruno Dias na ação de luta dos trabalhadores dos TST
- Reunião com o Conselho Diretivo da Escola Básica da Alembrança do Agrupamento de
Escolas Romeu Correia, no dia 28 de fevereiro de 2020 (Bruno Dias)
- Presença de Paula Santos na concentração junto do Ministério da Saúde dos utentes e
trabalhadores da saúde, em defesa do direito à saúde no Litoral Alentejano, no dia 28
de fevereiro de 2020
- Presença de Paula Santos junto do piquete de greve dos trabalhadores do Elerclerc
(Amora), no dia 29 de fevereiro de 2020
- Audiência concedida pelo Grupo Parlamentar do PCP à Plataforma Cidadã
“Braamcamp é de Todos”, no dia 19 de fevereiro de 2020 (Paula santos)
- Audiência concedida pelo Grupo Parlamentar do PCP à Associação de Municípios da
Região de Setúbal, no dia 20 de fevereiro de 2020 (Bruno Dias e Paula Santos)
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- Reunião com a Direção Distrital de Setúbal do SEF, no dia 2 de março de 2020 (Paula
Santos)
- Reunião com a Federação Distrital de Bombeiros de Setúbal, no dia 2 de março de
2020 (Paula Santos)
- Presença de Bruno Dias na ação de luta dos trabalhadores da manutenção do
Complexo Industrial de Sines, no dia 3 de março de 2020
- Visita aos Centros de Saúde de Pinhal Novo Norte, Pinhal Novo Sul e Quinta do Anjo e
reunião com a Direção do ACES Arrábida, no dia 9 de março de 2020 (Paula Santos)
- Reunião com a Direção da Escola Secundária de Palmela, no dia 9 de março de 2020
(Paula Santos)
- Reunião com a Direção da Associação de Idosos de Palmela, no dia 9 de março de
2020 (Paula Santos)
- Presença de Bruno Dias no Plenário dos trabalhadores da TST Transportes Sul do Tejo,
no dia 9 de março de 2020
- Reunião com a Direção da Empresa Lauak Portuguesa, no dia 9 de março de 2020
(Bruno Dias)
- Presença de Paula Santos na Comemoração do 1º Maio, em Setúbal
- Participação de Bruno Dias no lançamento da ação nacional de contacto «Valorizar o
trabalho e os trabalhadores. Não à exploração», com os trabalhadores do estaleiro da
Lisnave, em Setúbal, 21 de maio de 2020
- Participação de Paula Santos na Tribuna Pública sobre saúde, em Santo André,
Barreiro, no dia 25 de maio de 2020
- Participação de Bruno Dias na ação de contactos com trabalhadores e utentes do
Hospital Garcia de Orta, no âmbito da divulgação do Plano de Emergência para o SNS,
proposto pelo PCP, no dia 28 de maio de 2020
- Participação de Paula Santos na ação de contactos com trabalhadores e utentes do
Hospital de Nossa Senhora do Rosário no Barreiro, no âmbito da divulgação do Plano
de Emergência para o SNS, proposto pelo PCP, no dia 28 de maio de 2020
- Participação de Bruno Dias na Apresentação do programa do 37.º Festival
Internacional de Teatro de Almada, no dia 19 de junho de 2020
- Reunião com o SITE Sul e o SITAVA sobre a situação dos trabalhadores na Lauak, no
dia 30 de junho de 2020 (Paula Santos)
- Contacto com comerciantes na Baixa de Setúbal no dia 29 de junho de 2020 (Bruno
Dias)
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- Presença de Bruno Dias na ação de luta dos trabalhadores da Ecalma, no dia 2 de
julho de 2020
- Contacto com os trabalhadores no Almada Fórum, no dia 7 de julho de 2020 (Bruno
Dias)
- Contacto com os utentes na Estação de Comboios do Pragal a propósito do
agendamento potestativo do PCP sobre "A política alternativa e a resposta às
necessidades do povo português: soberania alimentar, produção e emprego", no dia 8
de julho de 2020 (Paula Santos)
- Contacto com comerciantes na Amora no dia 13 de julho de 2020 (Paula Santos)
- Contacto com comerciantes em Setúbal no dia 13 de julho de 2020 (Paula Santos)
- Reunião com a Federação da Coletividades de Cultura, Desporto e Recreio do Distrito
de Setúbal no dia 13 de julho de 2020 (Paula Santos)
- Reunião com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Sesimbra no dia
20 de julho de 2020 (Paula Santos)
- Presença de Bruno Dias no espetáculo de abertura da 25.º edição de Sementes –
Mostra Internacional de Artes para o Pequeno Público, no dia 24 de julho de 2020
- Participação de Bruno Dias na Tribuna Pública por Mais e Melhores Transportes
Públicos, na Amora, Seixal, no dia 30 de julho de 2020

