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Aos 16 dias do mês de novembro de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na Sala do Senado 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: 

  

Audição dos parceiros sociais sobre diversas iniciativas legislativas pendentes em 

Comissão: 

  

- Projeto de Lei n.º 525/XIV/2.ª (PCP) - «Combate a precariedade laboral e reforça os direitos 

dos trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro, que aprova o Código 

do Trabalho)»; 

  

- Projetos de Lei n.ºs 44/XIV/1.ª (PCP) - «Repõe os valores de pagamento do trabalho 

suplementar, para todos os trabalhadores (16.ª alteração à Lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro, que aprova o Código do Trabalho e da 11.ª alteração à Lei n.º 35/2014, de 20 de 

junho, que aprova a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas)» e 955/XIV/3.ª (BE) - 

«Repõe o valor do trabalho suplementar e o descanso compensatório, aprofundando a 

recuperação de rendimentos e contribuindo para a criação de emprego, procedendo no 

setor público e privado»; 

  

- Projeto de Lei n.º 839/XIV/2.ª (BE) - «Reforça os mecanismos de combate ao trabalho 

forçado e a outras formas de exploração laboral, responsabilizando diretamente toda a 

cadeia de subcontratação e as empresas utilizadoras, bem como gerentes, 

administradores e diretores»; 

  

- Projetos de Lei n.ºs 767/XIV/2.ª (NiCR) - «Altera o regime do luto parental e reconhece o 

direito ao luto em caso de perda gestacional»; 926/XIV/2.ª (PAN) - «Altera o regime de faltas 

por motivo de luto procedendo à décima sétima alteração ao Código do Trabalho, 

aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro»; 927/XIV/2.ª (BE) - «Alarga o período de 

faltas justificadas por motivo de falecimento de cônjuge, parente ou afim (17.ª alteração 

ao Código do Trabalho, aprovado pela Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)»; 949/XIV/3.ª 

(NiJKM) - «Pelo alargamento do período de faltas justificadas por falecimento de cônjuge, 

parente ou afim ou perda gestacional (17.ª alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela 

Lei n.º 7/2009, de 12 de fevereiro)»; e 993/XIV/3.ª (PS) - «Aumenta o período de falta 

justificada por motivo de falecimento de descendente de 1º grau na linha reta ou 
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equiparado - 17.ª Alteração ao Código do Trabalho, aprovado pela lei n.º 7/2009, de 12 de 

fevereiro». 

 

11h - Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-

IN) 

 

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

Deputado Nuno Sá, que presidiu à reunião em virtude da impossibilidade de o Senhor 

Presidente Pedro Roque estar presente, deu início aos trabalhos, cumprimentando as 

Senhoras e os Senhores Deputados presentes na sala e os que participavam por 

videoconferência, e explicando a metodologia de trabalho e a grelha de tempos a utilizar, 

tal como haveria de fazer no início de todas as audições singulares que tiveram lugar 

neste dia, e dando as boas-vindas aos representantes da Confederação Geral dos 

Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional (CGTP-IN), Andrea Araújo (Membro 

da Comissão Executiva do Conselho Nacional) e Dr. Hugo Dionísio (Técnico do 

Gabinete de Estudos Sociais), enquadrando a sua presença no âmbito da apreciação 

de vários processos legislativos pendentes em Comissão. Posto isto, concedeu a 

palavra à Sra. Andrea Araújo para a sua exposição inicial. 

 

Na ronda dedicada aos Grupos Parlamentares, usaram da palavra as Senhoras e os 

Senhores Deputados Fernando José (PS), Clara Marques Mendes (PSD), José Moura 

Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP) e Pedro Morais Soares (CDS-PP). No final, a Sra. 

Andrea Araújo e o Dr. Hugo Dionísio responderam de forma conjunta e sucessiva às 

questões formuladas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede.      

 
14h - Confederação Empresarial de Portugal (CIP) 

 

A reunião foi retomada no período da tarde, começando o Senhor Presidente em 

exercício por saudar o representante da Confederação Empresarial de Portugal (CIP) 

ali presente, Dr. Nuno Biscaya (Diretor-Adjunto do Departamento de Assuntos Jurídicos 

e Sócio Laborais), passando-lhe a palavra para a sua intervenção inicial. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127390
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/10_CTSS/CTSS_20211116_1_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5788&title=audicao-da-confederacao-geral-dos-trabalhadores-portugueses-intersin
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Na ronda dedicada aos Grupos Parlamentares, usaram da palavra as Senhoras 

Deputadas Cristina Mendes da Silva (PS), Helga Correia (PSD) e Diana Ferreira (PCP) 

e o Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP). No final, o Dr. Nuno Biscaya 

respondeu de forma conjunta e sucessiva às questões formuladas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

15h - Confederação do Comércio e Serviços de Portugal (CCP) 

 

De seguida, o Senhor Presidente em exercício cumprimentou os representantes da 

Confederação Empresarial de Portugal (CIP) que participaram por videoconferência, 

Dra. Ana Vieira (Secretária-Geral) e Professor Doutor Alberto Sá e Mello (Consultor 

Jurídico), que por esta ordem usaram da palavra numa apresentação inicial. 

 

Na ronda dedicada aos Grupos Parlamentares, intervieram as Senhoras Deputadas 

Lúcia Araújo Silva (PS), Sandra Pereira (PSD) e Diana Ferreira (PCP). No final, a Dra. 

Ana Vieira e o Professor Doutor Alberto Sá e Mello responderam de forma conjunta e 

sucessiva às questões formuladas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

16h - Confederação do Turismo de Portugal (CTP) 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente em exercício saudou o representante da 

Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Dr. Nuno Bernardo (Vogal da Comissão 

Executiva), que também participou por via eletrónica, passando-lhe a palavra para um 

comentário inicial sobre as iniciativas em análise. 

 

Na ronda dedicada aos Grupos Parlamentares, tomaram da palavra as Senhoras 

Deputadas Sílvia Torres (PS), Sandra Pereira (PSD) e Diana Ferreira (PCP) e o Senhor 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127391
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/10_CTSS/CTSS_20211116_2_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5789&title=audicao-da-confederacao-empresarial-de-portugal-cip
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127392
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/10_CTSS/CTSS_20211116_3_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5790&title=audicao-da-confederacao-do-comercio-e-servicos-de-portugal-ccp
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Deputado José Moura Soeiro (BE). No final, o Dr. Nuno Bernardo respondeu de forma 

conjunta e sucessiva às questões formuladas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

17h - Confederação dos Agricultores de Portugal (CAP) 

 

Por último, o Senhor Presidente em exercício cumprimentou a representante da 

Confederação do Turismo de Portugal (CTP), Dra. Cristina Morais (Chefe do Gabinete 

da Direção), que também participou por via remota, passando-lhe a palavra para uma 

apreciação inicial das iniciativas em discussão. 

 

Na ronda dedicada aos Grupos Parlamentares, usaram da palavra as Senhoras 

Deputadas Maria Joaquina Matos (PS), Helga Correia (PSD) e Diana Ferreira (PCP) e 

os Senhores Deputados José Moura Soeiro (BE) e Pedro Morais Soares (CDS-PP). No 

final, a Dra. Cristina Morais respondeu de forma conjunta e sucessiva às questões 

formuladas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 18:23 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 24 de novembro de 2021. 

 

O VICE-PRESIDENTE  

 

 

(NUNO SÁ) 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127393
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/10_CTSS/CTSS_20211116_4_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5791&title=audicao-da-confederacao-do-turismo-de-portugal-ctp
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=127394
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL3/COM/10_CTSS/CTSS_20211116_5_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5794&title=audicao-da-confederacao-dos-agricultores-de-portugal-cap
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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) 
 Luís Soares (PS) 
 Marta Freitas (PS) 
 Nuno Sá (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 Clara Marques Mendes (PSD) 
 Helga Correia (PSD) 
 Lina Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Ofélia Ramos (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Isabel Pires (BE) 
 José Moura Soeiro (BE) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 Dora Brandão (PS) 
 Hugo Oliveira (PS) 
 Joana Sá Pereira (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Mara Coelho (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Sandra Pereira (PSD) 
 Diana Santos (BE) 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 

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

 Carla Barros (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 


