
I Parte

Audição conjunta das Administrações dos Portos do Douro, Leixões e Viana do
Castelo; da Região Autónoma da Madeira; de Lisboa; e de Setúbal e Sesimbra, na
sequência de requerimento apresentado pelo GP do BE.

II Parte

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Apreciação e votação de atas;

Distribuição de iniciativas legislativas - designação de Deputado autor de parecer e
deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar;

Fixação da redação final das iniciativas legislativas apreciadas no Grupo de Trabalho
- Parentalidade (Projetos de Lei n.os 177, 354 e 462/XIII (PCP), 214/XIII (PEV), 344,
461 e 566/XIII (BE), 431,455 e 741/XIII (CDS-PP), 738 e 739/XIII (PAN), 740/XIII (PS)
e Proposta de Lei n.º 39/XIII/2.ª (ALRAM));

Discussão do Projeto de Resolução n.º 2138/XIII/4.ª (BE) - «Recomenda ao Governo
a retificação da contagem de tempos de trabalho dos trabalhadores da pesca local e
costeira para efeitos de pensões e reformas e devida reposição dos seus direitos»;

Discussão do Projeto de Resolução n.º 2154/XIII/4.ª (BE) - «Recomenda ao Governo
que emita orientações e aprove legislação própria com vista ao reconhecimento da
existência de um vínculo laboral com as Ajudantes Familiares em funções em IPSS e
na Santa Casa da Misericórdia de Lisboa»;

Discussão do Projeto de Resolução n.º 2162/XIII/4.ª (BE) - «Recomenda ao Governo
o reforço dos meios do Centro Nacional de Pensões e a atribuição de pensão
provisória aos pensionistas que não se encontrem a trabalhar»;

Discussão do Projeto de Resolução n.º 2071/XIII/4.ª (BE) - «Recomenda ao Governo
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8. 

9. 

medidas para enfrentar a crise no setor têxtil»;

Votação na especialidade dos Projetos de Resolução n.º 1949/XIII/4.ª (PCP) -
«Recomenda ao Governo a criação e regulamentação da profissão de operador de
centros de contacto, reforço dos direitos de pausa, descanso, higiene, saúde e
segurança no trabalho», 1985/XIII/4.ª (PEV) - «Criação e Regulamentação da
Profissão de Operador de Call Center», 2001/XIII/4.ª (PS) - «Recomenda ao Governo
a elaboração de um estudo sobre as condições de trabalho em centros de contacto
(call centers)»; 

Admissão das seguintes petições, e designação, se necessário, dos respetivos
relatores:

Petição n.º 547/XIII/4.ª, da iniciativa de Manuel Maria Cardoso Sacramento Gomes e
outros (166 assinaturas) - «Adoção de medidas contra o dumping social e o seu
crescimento na atividade de segurança privada»; 
(Deputado relator: Grupo Parlamentar do CDS-PP, caso não seja aceite a proposta
de pedido de redistribuição à 1.ª Comissão);

Petição n.º 549/XIII/4.ª, da iniciativa de Celso Nuno Ventura de Sá e outros (276
assinaturas) - «Solicitam o cumprimento do horário de trabalho, com vista à
restituição de tempo para a família»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do BE;

Petição n.º 551/XIII/3.ª, da iniciativa de Manuel Maria Cardoso Sacramento Gomes e
outros (375 assinaturas) - «Solicita a criação de legislação com vista à regulação do
setor da segurança privada»; 
(Deputado relator: Grupo Parlamentar do CDS-PP, caso não seja aceite a proposta
de pedido de redistribuição à 1.ª Comissão);

Petição n.º 554/XIII/4.ª, da iniciativa de António Cândido Moreira Neves de Oliveira e
outros (4473 assinaturas) - «Solicitam o reposicionamento de todos os Enfermeiros»;
(Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD, caso não seja aceite a proposta de
pedido de redistribuição à 9.ª Comissão);

Petição n.º 555/XIII/4.ª, da iniciativa da APAP - Associação Portuguesa dos
Arquitectos Paisagistas e outros (4416 assinaturas) - «Solicitam a criação da Ordem
dos Arquitectos-Paisagistas»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS;

Petição n.º 574/XIII/4.ª, da iniciativa de Pedro Alves e outros (32 assinaturas) -
«Solicitam a adoção de medidas com vista a garantir a transparência dos concursos
de recrutamento público»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PCP;

Petição n.º 577/XIII/4.ª, da iniciativa de Renato Fialho de Mendonça e Vasconcellos e
outros (4439 assinaturas) - «Solicitam a redução da idade de reforma para pessoas



10. 

11. 

com deficiência.»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD;

Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 513/XIII/3.ª, da iniciativa de
Pedro Choi de Amélia Cordeiro e outros (12909 assinaturas), que solicitam
«Igualdade no exercício profissional de terapeutas não convencionais»;
Relator: Deputado José Rui Cruz (PS);

Outros assuntos.


