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Aos 13 dias do mês de novembro de 2019, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 5 do Palácio de S. Bento, na presença das 

Senhoras e dos Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte 

integrante desta ata, com a seguinte Ordem do Dia 

 

1. Apreciação e votação da ata n.º 1, de 7 de novembro; 
 
2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação de Deputado autor de parecer e 
deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar; 
 
3. Apreciação do projeto de regulamento da Comissão; 
 
4. Reflexão sobre o plano de atividades da Comissão;  
 
5. Outros assuntos. 

___________________ 

 

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque (PS), depois de dar as boas-vindas a todos os Senhores Deputados, em 

especial aos que eram novos no Parlamento e/ou na Comissão, deu início aos 

trabalhos, transmitindo que se realizara uma reunião de Mesa e Coordenadores 

imediatamente antes desta reunião ordinária da Comissão, para tratar de assuntos 

relacionados com a organização dos trabalhos, e acrescentando que esta se poderia 

realizar sempre que se justificasse. 

 

Entrou-se de imediato na apreciação da Ordem do Dia, nos seguintes termos: 

 
1. Apreciação e votação da ata n.º 1, de 7 de novembro; 
 

A ata foi aprovada por unanimidade, registando-se a ausência do GP do CDS-PP. 

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

No segundo ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente comunicou que havia 

baixado à CTSS um vasto conjunto de iniciativas, para apreciação na generalidade, 

mencionando que a prática consistia em proceder à sua distribuição pelos Grupos 

Parlamentares de acordo com o Método de Hondt, com vista à elaboração dos 

correspondentes pareceres. 

Deste modo, e tendo presente a tabela distribuída, apelou a que os respetivos 

Coordenadores indicassem com a brevidade possível o nome dos relatores dos 

diferentes projetos de lei. 
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Ainda a este propósito, o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) propôs que as 

iniciativas que versassem sobre legislação de trabalho fossem submetidas a 

apreciação pública logo após a sua baixa na generalidade, não sendo necessário 

aguardar pela distribuição em reunião de Comissão, o que mereceu a concordância de 

todos os presentes.  

 
3. Apreciação do projeto de regulamento da Comissão; 
 
4. Reflexão sobre o plano de atividades da Comissão;  
 
5. Outros assuntos. 
 

Sugerindo o tratamento conjunto dos três últimos pontos da Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente registou que cada Comissão deveria não só aprovar o seu Regulamento 

como também o seu Plano de Atividades para a 1.ª Sessão Legislativa. Posto isto, 

lembrou que tinham sido distribuídas por todos os membros cópias do Regulamento e 

dos Planos de Atividades da CTSS na XIII Legislatura, dando nota que na reunião de 

Mesa e Coordenadores que antecedeu se havia acordado a necessidade de proceder 

a alguns ajustes ao aludido Regulamento, nomeadamente no que concerne à 

composição e às competências (com a transferência das matérias atinentes ao 

emprego público para a 13.ª Comissão Parlamentar), bem como a outros pormenores 

que careciam de afinação. Todavia, foi igualmente decidido adiar esta discussão em 

função da intenção do Senhor Presidente da Assembleia da República promover a 

alteração do Regimento, com vista à uniformização das grelhas de tempos das 

audições em Comissão. Dessa forma, como não fazia sentido proceder de imediato à 

aprovação do Regulamento, o Senhor Presidente sugeriu que a Comissão pudesse 

por ora continuar a funcionar com base no Regulamento anterior, com as devidas 

adaptações. Por outro lado, transmitiu igualmente o propósito de incluir a grelha de 

tempos utilizada na audição de outras entidades no Regulamento, o que ficaria 

também a aguardar a sobredita homogeneização metodológica.    

 

Já quanto ao Plano de Atividades, sublinhou que se tratava tão-só de estabelecer o 

documento referente à 1.ª Sessão Legislativa, mencionando que se consensualizara 

elaborar um plano mais comedido e exequível. Por outro lado, assinalou a 

possibilidade de a Comissão realizar a sua reunião ordinária no exterior, no âmbito de 

deslocações e visitas de trabalho, de forma a evitar a acumulação de expediente para 

a reunião da semana seguinte. 
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Por outro lado, explicou ainda a distribuição dos Senhores Deputados pela mesa de 

trabalho, bem como o agendamento preferencial das reuniões da Comissão para as 

11h de quarta-feira, o dia mais aconselhável para evitar constrangimentos e facilitar a 

presença dos membros que residam fora de Lisboa, sem prejuízo da possibilidade de 

antecipação do início da reunião sempre que tal se justificasse. No que diz respeito às 

faltas, relembrou a necessidade de todos os Senhores Deputados assinarem a folha 

de presenças, indicando que todas as justificações eram por si tacitamente aceites, e 

alertando para a necessidade de a alegação do motivo «trabalho político» ser visada 

pelo respetivo Líder Parlamentar, apenas e só quando o Senhor Deputado faltoso não 

pretendesse revelar o conteúdo desse trabalho. 

 

A propósito da sala de reuniões, e no seguimento do pedido anteriormente formulado 

pelo Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), comunicou que havia encetado 

diligências no sentido de ser atribuída uma sala com condições mais adequadas aos 

trabalhos da Comissão, sendo elucidado que a distribuição das salas era efetuada em 

função das datas dos agendamentos e dos critérios do Canal Parlamento. À parte isto, 

exortou ao cumprimento rigoroso do horário das reuniões da CTSS, dando conta que o 

quórum de funcionamento era de 12 (doze) Deputados. 

 

Noutro âmbito, manifestou que havia sido igualmente comentada na reunião de Mesa 

e Coordenadores a constituição de um Grupo de Trabalho – Audiências, que 

permitisse dar resposta aos diversos pedidos de audiência tradicionalmente recebidos 

na Comissão, sem embargo das entidades que devessem ser recebidas pelo plenário 

da CTSS. Assim, informando que cabia aos Grupos Parlamentares do PS e do PSD 

indicar dois membros e aos demais Grupos Parlamentares um membro cada para este 

Grupo de Trabalho, competindo a presidência ao GP do PS, esclareceu que cada 

Grupo poderia fazer-se representar por outro Deputado que não fosse membro, de 

acordo com a disponibilidade de cada um. 

A este propósito, tomou da palavra o Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) que, 

invocando a sua experiência em Grupos de Trabalho – Audiências de Legislaturas 

anteriores, sugeriu a hipótese de serem indicados membros suplentes, de maneira a 

evitar a acumulação de pedidos.  

Em resposta, o Senhor Presidente defendeu que esta composição do Grupo de 

Trabalho era formal e indicativa, e que não impedia que cada Grupo Parlamentar 
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pudesse indicar os seus Deputados em função da temática abordada, fazendo-se 

representar como entendessem, sem necessidade de designação de suplentes. 

Por sua vez, a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) realçou que a grande 

vantagem do GT – Audiências era a possibilidade de dar resposta em tempo útil às 

solicitações recebidas, e bem assim o informalismo que o caracterizava. A ausência 

de representantes de um Grupo Parlamentar não impedia a realização da audiência, 

disso se dando conta aos requerentes, bem como da gravação, vídeo e/ou áudio, da 

reunião. 

O Senhor Presidente concluiu assim que a gestão caberia a cada um dos Grupos 

Parlamentares, tal como havia sucedido ao longo da Legislatura anterior.                

 

Por último, o Senhor Presidente deu igualmente conhecimento que se havia acertado 

a estabilização e envio da Ordem de Trabalhos até ao final do dia de quinta-feira, e 

que eventuais alterações ulteriores apenas poderiam ser concretizadas com o 

consenso de todos os Grupos Parlamentares.    

  

Depois de o Senhor Presidente ter dado conta da sua ausência nas reuniões das duas 

próximas semanas, sendo substituído pela Senhora Vice-Presidente Catarina 

Marcelino (PS), e nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:40 horas, 

dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será 

devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 14 de novembro de 2019.  
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Folha de Presenças 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 Catarina Marcelino 
 Clara Marques Mendes 
 Cristina Sousa 
 Diana Ferreira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Emília Cerqueira 
 Fernando José 
 Helga Correia 
 Isabel Pires 
 João Paulo Pedrosa 
 José Moura Soeiro 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 Marina Gonçalves 
 Marta Freitas 
 Ofélia Ramos 
 Pedro Rodrigues 
 Pedro Roque 
 Rita Borges Madeira 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Ana Maria Silva 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Cristina Rodrigues 
 Firmino Marques 
 Hugo Oliveira 
 Joana Bento 
 Maria Joaquina Matos 
 Nuno Sá 
 Olga Silvestre 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Pinho de Almeida 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Inês de Sousa Real 
 
 


