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Aos 06 dias do mês de outubro de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão De 

Trabalho E Segurança Social, na(o) Sala 7 do Palácio de S. Bento, na presença dos 

Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta 

ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

(presencial e videoconferência) 

  

1. Apreciação e votação da ata da reunião n.º 100, de 29 de setembro de 2021; 

  

2. 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; 

  

3. Apreciação e votação do parecer conjunto sobre o Projeto de Lei n.º 622/XIV/2.ª 

(CDS-PP) - «Cria a licença parental pré-natal e o subsídio parental pré-natal, 

procedendo à 18.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, à 5.ª alteração ao 

Decreto-Lei n.º 89/2009, de 9 de abril e à 7.ª alteração ao Decreto-Lei n.º 91/2009, 

de 9 de abril», o Projeto de Lei n.º 628/XIV/2.ª (PAN) - «Promoção da equidade 

no subsídio parental», o Projeto de Lei n.º 643/XIV/2.ª (NiCR) - «Promove a 

igualdade no exercício das responsabilidades parentais estabelecendo uma licença 

parental inicial paritária» e o Projeto de Lei n.º 645/XIV/2.ª (PCP) - «Reforço 

dos Direitos de Maternidade e de Paternidade»; 

                   Deputada autora do parecer: Cristina Mendes da Silva (PS); 

  

4. Apreciação e votação do parecer conjunto sobre o Projeto de Lei n.º 841/XIV/2.ª 

(PAN) - «Aprova medidas de reforço da proteção na parentalidade, procedendo 

para o efeito à décima sexta alteração ao Código do Trabalho e à sexta alteração 

ao regime jurídico de proteção social na parentalidade no âmbito do sistema 

previdencial e no subsistema de solidariedade» e o Projeto de Lei n.º 948/XIV/3.ª 

(BE) - «Alarga e garante a atribuição da licença parental inicial igualitária em 

termos de género, às famílias monoparentais e por via da adoção, alarga a licença 

inicial exclusiva do pai e a dispensa para amamentação, aleitação e 

acompanhamento da criança»; 
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                  Deputada autora do parecer: Ofélia Ramos (PSD); 

  

5. Definição da metodologia e eventual calendarização da apreciação na 

especialidade das iniciativas legislativas pendentes em Comissão; 

  

6. Discussão do Projeto de Resolução n.º 170/XIV/1.ª (BE) - «Recomenda ao 

Governo a publicação dos comentários gerais do Comité dos Direitos das Pessoas 

com Deficiência»; 

  

7. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a Petição n.º 

293/XIV/2.ª, da iniciativa do SNPVAC - Sindicato Nacional do Pessoal de Voo 

da Aviação Civil e outros (4727 assinaturas) - «Suspensão da aprovação do 

projeto de diploma que visa substituir o DL n.º 139/2004, que regula o tempo de 

trabalho do pessoal móvel da aviação civil»; 

                    Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 

  

8. Discussão e votação do Plano de Atividades para a 3.ª Sessão Legislativa; 

  

9. Outros assuntos: 

       - Conferência Interparlamentar sobre a Estabilidade, Coordenação Económica e 

Governação na União Europeia, 28 de setembro; 

       -  IX Fórum Parlamentar Luso-Espanhol, Madrid, 3 e 4 de outubro. 
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___________________ 

 

 

A reunião foi encerrada às 13:05 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 11 outubro 2021. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Cristina Mendes Da Silva (PS) 

 Cristina Sousa (PS) 

 Eduardo Barroco De Melo (PS) 

 Fernando José (PS) 

 Marta Freitas (PS) 

 Nuno Sá (PS) 

 Rita Borges Madeira (PS) 

 Sílvia Torres (PS) 

 Carla Barros (PSD) 

 Clara Marques Mendes (PSD) 

 Helga Correia (PSD) 

 Lina Lopes (PSD) 

 Maria Germana Rocha (PSD) 

 Ofélia Ramos (PSD) 

 Olga Silvestre (PSD) 

 Pedro Roque (PSD) 

 José Moura Soeiro (BE) 

 Diana Ferreira (PCP) 

 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 

 Carla Madureira (PSD) 

 Eduardo Teixeira (PSD) 

 Fernanda Velez (PSD) 

 Diana Santos (BE) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 Luís Soares (PS) 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 

 Isabel Pires (BE) 
 
 
 


