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Aos 12 dias do mês de fevereiro de 2020, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 7 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 n.º 10 e 11 de 6 de janeiro, 12, de 22 de janeiro, e 13, de 
23 de janeiro; 
 
2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do parecer e 
deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar; 
 
3. Admissão das seguintes petições, e designação dos respetivos relatores: 
 
- Petição n.º 6/XIV/1.ª, da iniciativa de Raúl Alberto Ribeiro Correia de Sousa (1 
assinatura) - «Ausência de regulamentação da profissão de Optometrista, violação de 
direitos económicos e sociais dos cidadãos, dupla Inconstitucionalidade»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 
 
- Petição n.º 11/XIV/1.ª, da iniciativa de Celso Nuno Ventura de Sá e outros (129 
assinaturas) - «Reforço dos direitos parentais para um combate eficaz da quebra da 
natalidade em Portugal»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 
 
- Petição n.º 12/XIV/1.ª, da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Oliveira e outros (7646 
assinaturas) - «Idade legal de reforma dos trabalhadores do sector de transportes, 
comunicações e telecomunicações aos 55 anos»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 
 
4. Discussão e votação da proposta de regulamento da Comissão para a XIV Legislatura; 
 
5. Discussão e votação da proposta de plano de atividades da Comissão para a 1.ª 
Sessão Legislativa; 
 
6. Deliberação sobre a constituição e composição do Grupo de Trabalho - Direitos das 
Pessoas com Deficiência; 
 
7. Outros assuntos. 

___________________ 

 

O Senhor Presidente da CTSS deu início à reunião, pedindo desculpa aos Senhores 

Deputados que tinham ficado a aguardar momentaneamente a conclusão da reunião 

de Mesa e Coordenadores, explicando que esta breve prorrogação visara a aprovação 

indiciária do Regulamento da Comissão para a corrente Legislatura, tema que ainda 

seria abordado no decurso desta reunião. Entrou-se de seguida na apreciação da 

ordem do dia, nos seguintes termos:  
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1. Apreciação e votação das atas n.º 10 e 11 de 6 de janeiro, 12, de 22 de janeiro, e 13, de 
23 de janeiro; 
 
As atas identificadas foram aprovadas por unanimidade, registando-se a ausência dos GP do 

CDS-PP e do PAN. 

 
2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do parecer e 
deliberação da submissão a apreciação pública ou de eventuais consultas a realizar; 
 
Procedeu-se à distribuição das iniciativas legislativas que baixaram à Comissão na 

generalidade do seguinte modo: 

  

- Projeto de Lei n.º 177/XIV/1.ª (PAN) – «Altera o Decreto-Lei n.º 93/2009, de 16 de 

abril, tornando mais eficaz o Sistema de Atribuição de Produtos de Apoio a pessoas 

com deficiência e garantindo o acesso mais rápido a estes produtos»: foi designada a 

Senhora Deputada Helga Correia (PSD), que ficou igualmente incumbida da 

elaboração do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 166/XIV/1.ª (BE), sobre matéria 

conexa, anteriormente atribuída à Senhora Deputada Inês de Sousa Real (PAN), 

evitando-se assim que esta última relatasse uma iniciativa da sua autoria, neste caso o 

Projeto de Lei n.º 177/XIV/1.ª (PAN); 

 

- Projeto de Lei n.º 185/XIV/1.ª (PEV) - «Consagra a terça-feira de Carnaval como 

feriado nacional obrigatório (16.ª Alteração ao Código de Trabalho aprovado pela Lei 

7/2009, de 12 de fevereiro)»: foi designado o Senhor Deputado Hugo Oliveira (PS); 

 

- Projeto de Lei n.º 188/XIV/1.ª (PAN) - «Altera o Decreto-Lei n.º 503/99, de 20 de 

novembro, reforçando os direitos dos trabalhadores em funções públicas em caso de 

acidente de trabalho ou doença profissional»: foi designado o Senhor Deputado João 

Pinho de Almeida (CDS-PP), a quem já havia sido atribuída a elaboração do parecer 

sobre o Projeto de Lei n.º 94/XIV/1.ª (PEV), sobre a mesma matéria.        
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3. Admissão das seguintes petições, e designação dos respetivos relatores: 
 
Todas as petições elencadas foram admitidas por unanimidade, registando-se a 

ausência do GP do PAN.  

 
- Petição n.º 6/XIV/1.ª, da iniciativa de Raúl Alberto Ribeiro Correia de Sousa (1 
assinatura) - «Ausência de regulamentação da profissão de Optometrista, violação de 
direitos económicos e sociais dos cidadãos, dupla Inconstitucionalidade»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 
 
A propósito desta petição, o Senhor Presidente deu conta que havia sido comentada 

na reunião de Mesa e Coordenadores a possibilidade de só ser designado relator para 

as petições subscritas por mais de 100 cidadãos, ao abrigo do n.º 5 do artigo 17.º da 

Lei do Exercício do Direito de Petição (LEDP) sendo nesses casos a nota de 

admissibilidade convolada em relatório final, de acordo com as diretrizes emanadas a 

este propósito na Legislatura anterior pela Conferência de Líderes, e sem prejuízo de 

os Grupos Parlamentares considerarem em determinados casos concretos que uma 

petição que não reunisse as subscrições suficientes poderia ser objeto de relatório, em 

função do respetivo conteúdo. Todavia, atento até o peticionado pelo signatário, 

entendeu-se que a iniciativa em apreço não justificava a designação de relator, sem 

prejuízo de ser dado conhecimento do seu conteúdo ao Senhor Presidente da 

Assembleia da República, aos Grupos Parlamentares e ao Governo, para os fins tidos 

por convenientes. 

 

Não se tendo verificado nenhuma oposição, foi então adotada a metodologia 

enunciada, ficando a presente petição a aguardar o decurso do prazo previsto no n.º 2 

do artigo 17.º da LEDP, findo o qual seria a nota de admissibilidade convolada 

em relatório final, devidamente assinado pelo Presidente da Comissão. 

 

- Petição n.º 11/XIV/1.ª, da iniciativa de Celso Nuno Ventura de Sá e outros (129 
assinaturas) - «Reforço dos direitos parentais para um combate eficaz da quebra da 
natalidade em Portugal»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 
 
Foi indicado como relator o Senhor Deputado Eduardo Teixeira (PSD). 
 
- Petição n.º 12/XIV/1.ª, da iniciativa de José Manuel Rodrigues de Oliveira e outros (7646 
assinaturas) - «Idade legal de reforma dos trabalhadores do sector de transportes, 
comunicações e telecomunicações aos 55 anos»; 
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Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 
 
Foi designada como relatora a Senhora Deputada Rita Borges Madeira (PS). 
 
4. Discussão e votação da proposta de regulamento da Comissão para a XIV Legislatura; 
 
No âmbito do quarto ponto da ordem de trabalhos, o Senhor Presidente propôs que 

fossem dadas como boas as alterações acertadas indiciariamente na precedente 

reunião de Mesa e Coordenadores desse mesmo dia, sem prejuízo de os Senhores 

Deputados preferirem que as emendas fossem plasmadas num documento único, que 

careceria de ratificação na próxima reunião ordinária da Comissão. Não se tendo 

verificado qualquer objeção, a proposta de regulamento, com as modificações já 

mencionadas, foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do GP do PAN.  

      

5. Discussão e votação da proposta de plano de atividades da Comissão para a 1.ª 
Sessão Legislativa; 
 
De igual modo, o Senhor Presidente informou que a reunião de Mesa e 

Coordenadores se havia debruçado sobre este tópico, recordando que a proposta 

consolidada tivera em consideração a singularidade desta Sessão Legislativa ter 

começado mais tarde, em função da realização das eleições legislativas a 6 de 

outubro de 2019, tal como o facto de o período orçamental ter decorrido entre 

dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, e não entre outubro e dezembro como por 

norma acontece. 

 

Posto isto, deu nota da opção pela realização de uma visita da Comissão a várias 

entidades do distrito de Aveiro (entre as quais diversas instituições particulares de 

solidariedade social do distrito de Aveiro com trabalho reconhecido no domínio do 

setor social” – (Santa Casa da Misericórdia de Ovar, Santa Casa da Misericórdia de 

Oliveira de Azeméis); o novo polo do Centro Nacional de Pensões em Aveiro; o polo 

de Oliveira de Azeméis do CENFIM - Centro de Formação Profissional da Indústria 

Metalúrgica e Metalomecânica; e ainda, uma unidade industrial Metalúrgica ou 

Metalomecânica no distrito de Aveiro), bem como do adiamento da Sessão Pública de 

avaliação intercalar da Estratégia Nacional para a Integração de Pessoas em Situação 

de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023), inicialmente agendada para 18 de 

fevereiro, para terça-feira, 17 de março de 2020, também no período da tarde, em 
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virtude do agendamento do debate quinzenal com o Senhor Primeiro-Ministro 

precisamente para esse dia 18 de fevereiro. A isto acrescia a realização de uma 

Conferência subordinada ao tema do Envelhecimento Ativo, sugerida pelo Grupo 

Parlamentar do PSD, entre outras iniciativas ínsitas no documento.  

 

Tal como no ponto anterior, a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade, 

registando-se a ausência do GP do PAN. 

 
6. Deliberação sobre a constituição e composição do Grupo de Trabalho - Direitos das 
Pessoas com Deficiência; 
 
O Senhor Presidente resumiu o histórico da constituição deste Grupo de Trabalho 

(GT), relembrando que resultara de um requerimento apresentado pelo GP do BE na 

1.ª Comissão, que por sua vez considerara remeter esse pedido à 10.ª Comissão, com 

vista à formalização de um Grupo de Trabalho conjunto, atendendo ao escopo de 

competências e à transversalidade de assuntos a abordar, permanecendo porém a 

coordenação do mesmo no âmbito desta Comissão de Trabalho e Segurança Social.  

Com efeito, e nos termos do regulamento aprovado nesta mesma reunião, competiria 

aos Grupos Parlamentares mais representativos (PS e PSD) indicar dois elementos 

cada, podendo ainda o GP do PSD nomear um membro adicional, já que lhe cabia a 

respetiva coordenação. Aos restantes Grupos Parlamentares caberia designar um 

membro cada. 

Desta forma, o Senhor Presidente apelou a que os Coordenadores (em articulação 

com os Coordenadores dos seus Grupos Parlamentares da 1.ª Comissão) 

comunicassem com a maior brevidade possível os nomes dos Senhores Deputados 

que integrariam este GT, sugerindo que pudessem ser apontados nomes que fossem 

membros de ambas as Comissões. 

 

A constituição do Grupo de Trabalho foi assim aprovada por unanimidade, registando-

se a ausência do GP do PAN.    

      

 

 

 

 



   
COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

 
ATA NÚMERO 14/XIV/1.ª SL 

 
7. Outros assuntos. 

 

Nada mais havendo a tratar, em especial no ponto relativo a «Outros assuntos», 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, 18 de fevereiro de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Catarina Marcelino 
 Clara Marques Mendes 
 Cristina Sousa 
 Diana Ferreira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Emília Cerqueira 
 Fernando José 
 Helga Correia 
 Isabel Pires 
 João Paulo Pedrosa 
 João Pinho de Almeida 
 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 
 Eduardo Teixeira 
 Firmino Marques 
 Hugo Oliveira 
 Maria Joaquina Matos 
 Olga Silvestre 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Inês de Sousa Real 
 


