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COMISSÃO DE TRABALHO, SEGURANÇA SOCIAL E INCLUSÃO
 

 
 

Ordinária
 

 
 

REUNIÃO DO DIA 30 de novembro de 2022
 

 
 

10:00 Horas
 

 
 

ORDEM DO DIA
 

 
 
 
 
I PARTE – 10H00
 
Audição conjunta do Senhor Secretário de Estado do Trabalho, Miguel Fontes, e da Senhora
Diretora-geral da Direção-Geral do Emprego e das Relações de Trabalho (DGERT), Ana
Couto de Olim, a requerimento do BE, sobre o estatuto profissional da animação
sociocultural.
 
 
 
II PARTE – 12H10
 

Apreciação e votação das atas das reuniões n.os 22 a 26, que decorreram no
período de 24 de outubro a 11 de novembro de 2022.
Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas - designação do
Deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão a apreciação pública
e eventuais consultas a realizar;
Designação de Deputado/a Relator/a, a indicar pelo Grupo Parlamentar do PS,
para elaboração do relatório, a remeter à Comissão de Assuntos Europeus, sobre
o «Programa de Trabalho da Comissão 2023 – Uma União firme e unida»;
Discussão e votação dos pareceres sobre as seguintes iniciativas legislativas:

 
- Projeto de Lei n.º 313/XV/1.ª (PCP) — Recálculo das prestações suplementares para
assistência a terceira pessoa atribuídas aos sinistrados do trabalho ao abrigo da Lei n.º
2127/65, de 3 agosto;
 
Relatora: Deputada Marta Freitas (PS)
 
- Projeto de Lei n.º 348/XV/1.ª (PS) — Aprova o regime específico relativo à reparação dos
danos emergentes de acidentes de trabalho dos praticantes desportivos profissionais;

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c3168575447566e4c304e50545338784d454e5555314e4a4c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c306479645842764a54497755474679624746745a5735305958496c4d6a426b627955794d454a464c306b6c4d6a42545a584e7a77364e764a5449775447566e61584e7359585270646d45765158566b61634f6e7737566c637955794d484e76596e4a6c4a544977627955794d45567a64474630645852764a54497763484a765a6d6c7a63326c76626d46734a5449775a47456c4d6a4268626d6c7459634f6e77364e764a5449776332396a6157396a6457783064584a68624335775a47593d&fich=Audi%c3%a7%c3%b5es+sobre+o+Estatuto+profissional+da+anima%c3%a7%c3%a3o+sociocultural.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/europa/Paginas/DetalheIniciativaEuropeia.aspx?BID=73733
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=151932
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=152008
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Relatora: Deputada Helga Correia (PSD)
 

Discussão e votação do relatório sobre a Petição n.º 54/XV/1.ª — Pela
regulamentação da profissão de assistente dentário, o seu reconhecimento como
profissão de saúde e do curso de assistente dentário como licenciatura, da
iniciativa de Andreia Alexandra Duarte Coroas e outros (794 assinaturas);

 
Relatora: Deputada Ana Isabel Santos (PS)
 

Deliberação sobre a admissão das seguintes petições:
 
- Petição n.º 69/XV/1.ª — Pela gratuitidade das creches para todas as crianças nascidas a
partir de janeiro de 2021 (e não apenas para as nascidas a partir de setembro desse ano),
da iniciativa de João Manuel Gomes Pinheiro Balsa Sequeira e outros (103 assinaturas);
 
Relator/a: A indicar pelo GP do PSD
 
- Petição n.º 83/XV/1.ª — Pela atribuição do complemento excecional a pensionistas a todos
os trabalhadores bancários reformados, da iniciativa do Sindicato Nacional dos Quadros e
Técnicos Bancários (SNQTB) (8857 assinaturas);
 
Relator/a: A indicar pelo GP do PS
 

Outros assuntos.
 
- Discussão e votação do requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar do CH, para
audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, com vista à
obtenção de esclarecimentos sobre o ciberataque ao sistema informático do Instituto da
Segurança Social, I.P. (ISS, I.P.).
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https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13787
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13803
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13817

