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Aos 10 dias do mês de novembro de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na Sala 2 do Palácio de São 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 das atas das reuniões n.º 108 e 109, respetivamente de 3 e 
4 de novembro 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. Discussão dos seguintes Projetos de Resolução: 

  
A) Projeto de Resolução n.º 954/XIV/2.ª (PSD) - «Reforço do serviço de apoio 

domiciliário com cuidados de saúde»; 
B) Projeto de Resolução n.º 1167/XIV/2.ª (PSD) - «Reforço da proteção laboral dos 

cuidadores informais»; 
C) Projeto de Resolução n.º 1472/XIV/3.ª (BE) - «Alarga a atribuição do passe social+ 

às pessoas com deficiência»; 
  

4. Deliberação sobre a admissão e designação de relator da Petição n.º 317/XIV/3.ª - 
«Alteração do regime legal do luto parental» (82620 assinaturas); 
Deputado Relator: A indicar pelo Grupo Parlamentar do PSD 

  
5. Outros assuntos. 

___________________ 

 

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

Pedro Roque, deu início aos trabalhos, cumprimentando as Senhoras e os Senhores 

Deputados presentes na sala e os que participavam por videoconferência, entrando-se 

de imediato na apreciação na Ordem do Dia:  

 
 
1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 108 e 109, respetivamente de 3 e 4 
de novembro de 2021; 

 

As atas em epígrafe foram aprovadas por unanimidade, registando-se a ausência do 

Grupo Parlamentar (GP) do CDS-PP. 

  

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; 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110289
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=110611
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=121196
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalhePeticao.aspx?BID=13687
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O Senhor Presidente informou que, de acordo com grelha de distribuição adotada, 

caberia ao GP do PS indicar o autor do parecer do Projeto de Lei n.º 998/XIV/3.ª (BE) - 

«Redução da idade de acesso à pensão de velhice das pessoas com deficiência», que 

entretanto baixara à Comissão. Todavia, atendendo à iminência da anunciada 

dissolução do Parlamento, e no seguimento de intervenção deste Grupo Parlamentar 

nesse sentido, foi decidido não designar relator para as iniciativas legislativas que 

doravante dessem entrada, salvo eventuais exceções. 

 

Por outro lado, foi igualmente comunicado que tinha sido atribuída à 10.ª Comissão 

competência em conexão para a apreciação do Projeto de Resolução n.º 1495/XIV/3.ª 

(PAN) - «Pela proteção, dignidade e garantia dos direitos fundamentais de todas as 

pessoas que praticam a prostituição», que baixara primacialmente à 1.ª Comissão.       

  

3. Discussão dos seguintes Projetos de Resolução: 
  

A) Projeto de Resolução n.º 954/XIV/2.ª (PSD) - «Reforço do serviço de apoio 
domiciliário com cuidados de saúde»; 

B) Projeto de Resolução n.º 1167/XIV/2.ª (PSD) - «Reforço da proteção laboral dos 
cuidadores informais»; 

C) Projeto de Resolução n.º 1472/XIV/3.ª (BE) - «Alarga a atribuição do passe social+ 
às pessoas com deficiência»; 

 

Depois de o Senhor Presidente ter dado conhecimento do pedido do GP do PCP de 

adiamento da discussão dos Projetos de Resolução n.ºs 954/XIV/2.ª (PSD) e 

1472/XIV/3.ª (BE), iniciou-se o debate do Projeto de Resolução n.º 1167/XIV/2.ª (PSD), 

que decorreu nos termos que constam da respetiva informação, para a qual se remete, 

e que aqui se dá por reproduzida, registando-se as intervenções dos Senhores e das 

Senhoras Deputadas Helga Correia (PSD), Luís Soares (PS), Diana Ferreira (PCP) e 

José Moura Soeiro (BE). A final, o Senhor Presidente transmitiu que a votação desta 

iniciativa teria lugar na sessão plenária de sexta-feira, 12 de novembro.      

  

4. Deliberação sobre a admissão e designação de relator da Petição n.º 317/XIV/3.ª - 
«Alteração do regime legal do luto parental» (82620 assinaturas); 
Deputado Relator: A indicar pelo Grupo Parlamentar do PSD 

 

Após a admissão por unanimidade da petição em epígrafe, nos termos propostos, 

registando-se ainda a ausência do GP do CDS-PP, o Senhor Presidente deu nota que, 
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tendo em conta o ventilado agendamento do GP do PS sobre este tema para a reunião 

plenária de quinta-feira, 25 de novembro, a discussão da petição poderia ser arrastada 

para esse dia, nos termos do n.º 8 do artigo 24.º da Lei do Exercício do Direito de 

Petição, verificada a anuência do autor do agendamento e da primeira peticionária. 

Assim, considerando que o GP do PS afirmara nada ter a opor a essa hipótese, e depois 

de o Senhor Presidente ter lembrado que as petições não caducavam com o final da 

Legislatura, foi acordado agendar a discussão e votação do relatório para a reunião da 

CTSS de quarta-feira, 17 de novembro. Para o efeito, foi designada como relatora a 

Senhora Deputada Sandra Pereira (PSD). Por fim, atendendo à desejada celeridade 

procedimental, e tendo presente a sugestão ínsita na Nota de Admissibilidade, que 

propunha que se pudesse dar por realizada a audição obrigatória de peticionários a 13 

de outubro, com a audição da Acreditar concretizada em sede de Comissão, a 

requerimento do GP do PSD, foi ainda deliberado colocar esta possibilidade à 

consideração da primeira peticionária.        

  

5. Outros assuntos: 

 

No âmbito do derradeiro ponto da Ordem do Dia, foram analisados os seguintes tópicos: 

 

- Discussão do Projeto de Resolução n.º 672/XIV/2.ª (NiCR) - «Recomenda ao Governo que 
diligencie pela criação de um grupo de trabalho com vista à implementação de um projeto 
piloto de Rendimento Básico Incondicional»; 

 

Mau grado o pedido formulado já depois de consolidada a Ordem de Trabalhos, 

considerou-se, após intervenção do GP do PS, que a discussão desta iniciativa deveria 

ter lugar na reunião ordinária da Comissão da semana seguinte, tendo em conta até o 

explanado pela Senhora Deputada proponente. 

 

- Discussão e votação na especialidade dos Projetos de Resolução n.º 1481/XIV/3.ª (BE) - 
«Institui o dia 20 de outubro como o Dia Nacional das Acessibilidades» e 1491/XIV/3.ª 
(PAN) - «Recomenda a Criação do Dia Nacional das Acessibilidades»; 
 

Partindo-se da proposta de texto final apresentada pelos proponentes na véspera, que 

o Senhor Presidente leu de viva voz («A Assembleia da República resolve, nos termos 

do n.º 5 do artigo 166.º da Constituição, consagrar o dia 20 de outubro como Dia 

Nacional das Acessibilidades.»), foi dada a palavra à Senhora Deputada Diana Santos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45324
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(BE), que explicou que fora assumida na redação enviada a possibilidade de a 

Assembleia da República consagrar de per si esta efeméride, sem necessidade de 

recomendar ao Governo que o fizesse, já que gozava de plena competência para o 

efeito. Deste modo, não se verificando nenhuma oposição, a proposta enunciada foi 

aprovada por unanimidade nos termos aludidos, continuando a registar-se a ausência 

do GP do CDS-PP.   

 

- Fixação da redação final do Projeto de Resolução n.º 1471/XIV/3.ª (BE) - «Recomenda ao 
Governo a implementação de medidas urgentes que permitam suplantar as dificuldades 
no âmbito do Programa Operacional para a Inclusão Social e Emprego (POISE) no que se 
refere à formação dirigida a pessoas com deficiência e incapacidade». 

 

Após o GP do BE, na qualidade de proponente, ter manifestado a sua concordância 

com a versão propugnada, com uma ressalva (onde se lia «Abra de imediato, novas 

candidaturas de formação (…)» deveria passar a ler-se «Abra de imediato novas 

candidaturas de formação (…)»), a redação final do projeto de resolução sub judice foi 

fixada nos moldes propostos sem qualquer oposição, registando-se de igual modo a 

ausência do GP do CDS-PP. 

 

Por último, o Senhor Presidente aventou que, no seguimento da reunião de Mesa e 

Coordenadores desse dia, os parceiros sociais seriam convidados para audições 

individuais, presenciais ou por videoconferência, na terça-feira seguinte, 16 de 

novembro, dedicadas à apreciação de diversos processos legislativos pendentes em 

Comissão, conforme sinalizado pelos Grupos Parlamentares proponentes, 

acrescentando que, em função da sua indisponibilidade para esse dia, fruto de outras 

atividades parlamentares que decorreriam em simultâneo, seria o Senhor Vice-

Presidente Nuno Sá (PS) a conduzir os trabalhos, como quem já acertara informalmente 

essa substituição.     

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:55 horas, dela se tendo 

lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 17 de novembro de 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) 
 Luís Soares (PS) 
 Marta Freitas (PS) 
 Nuno Sá (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Carla Barros (PSD) 
 Clara Marques Mendes (PSD) 
 Helga Correia (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Ofélia Ramos (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 José Moura Soeiro (BE) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 Diana Santos (BE) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Fernando José (PS) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 Lina Lopes (PSD) 
 Isabel Pires (BE) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 
 
 


