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Aos 26 dias do mês de fevereiro de 2020, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 4 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: 

 

10:00 I Parte 
 
Audição da AES - Associação de Empresas de Segurança, na sequência de 
requerimento apresentado pelo GP do BE. 
 
11:00 II Parte 
 
Audição da AESIRF - Associação Nacional das Empresas de Segurança, na 
sequência de requerimento apresentado pelo GP do BE. 
 
12:00 III Parte 
 
1. Apreciação e votação da ata n.º 15, de 19 de fevereiro; 
 
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. Deliberação sobre a emissão de parecer e consequente designação de relator 
para a Petição n.º 18/XIV/1.ª, da iniciativa de Ana Sofia Loureiro Marques (4004 
assinaturas) - «Legalização da Prostituição em Portugal e/ou Despenalização de 
Lenocínio, desde que este não seja por coação», já admitida na 1.ª Comissão 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 
 
4. Balanço da Semana Parlamentar Europeia/Conferência Interparlamentar sobre 
Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia (18 e 19 
de fevereiro de 2020, Parlamento Europeu, Bruxelas); 
 
5. Outros assuntos. 

___________________ 

 
10:00 I Parte 
 
Audição da AES - Associação de Empresas de Segurança, na sequência de 
requerimento apresentado pelo GP do BE. 
 
O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque, cumprimentou e deu as boas-vindas ao Senhor Presidente da AES - 

Associação de Empresas de Segurança, Dr. Rogério Alves, e as demais 

representantes da Associação ali presentes, a Dra. Bárbara Marinho e Pinto e a Dra. 
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Ana Reis Mota, enquadrando a sua vinda à Comissão no âmbito do requerimento 

apresentado pelo GP do BE sobre o setor da segurança privada, descrevendo a 

metodologia adotada para aquela audição e dando a palavra ao Senhor Deputado 

José Moura Soeiro (BE) para a apresentação do referido requerimento, a que se 

seguiu a intervenção inicial do Senhor Presidente da AES, Dr. Rogério Alves. 

 

Na ronda única de intervenções usaram da palavra os Senhores e as Senhoras 

Deputadas Marina Gonçalves (PS), Eduardo Teixeira (PSD), José Moura Soeiro (BE) 

e Diana Ferreira (PCP), tendo o Senhor Presidente da AES, Dr. Rogério Alves, 

respondido no final e de forma sucessiva às questões colocadas. 

        

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

ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 
11:00 II Parte 
 
Audição da AESIRF - Associação Nacional das Empresas de Segurança, na 
sequência de requerimento apresentado pelo GP do BE. 
 
O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque, cumprimentou e deu as boas-vindas ao Senhor Presidente da AESIRF - 

Associação Nacional das Empresas de Segurança, José Manuel Morgado Ribeiro, 

bem como ao Dr. José Mota Soares, advogado, na qualidade de mandatário da 

Associação, enquadrando a sua vinda à Comissão no âmbito do requerimento 

apresentado pelo GP do BE sobre o setor da segurança privada, descrevendo a 

metodologia adotada para aquela audição e dando a palavra ao Senhor Deputado 

José Moura Soeiro (BE) para a apresentação do referido requerimento, a que se 

seguiu a intervenção inicial do Senhor Presidente da AESIRF, José Manuel Morgado 

Ribeiro. 

 

Na ronda única de intervenções usaram da palavra as Senhoras e os Senhores 

Deputados Fernando José (PS), Olga Silvestre (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana 

Ferreira (PCP) e Inês de Sousa Real (PAN), tendo o Senhor Presidente da AESIRF, 

José Manuel Morgado Ribeiro, e o Dr. José Mota Soares, advogado, respondido no 

final e de forma sucessiva às questões colocadas. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114457
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4385&title=audicao-da-aes-associacao-de-empresas-de-seguranca
http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL1/COM/10_CTSS/CTSS_20200226_1.mp3
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A audição foi gravada em suporte vídeo e áudio, constituindo parte integrante desta 

ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 
12:00 III Parte 
 
Logo após as audições, deu-se continuidade à reunião, de acordo com os termos 

constantes da respetiva ordem de trabalhos. 

 
1. Apreciação e votação da ata n.º 15, de 19 de fevereiro; 
 
A ata em apreço foi aprovada 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; 
 
Não havendo iniciativas a distribuir, o Senhor Presidente anunciou que iria contactar o 

Senhor Presidente da 13.ª Comissão, Deputado Fernando Ruas, no sentido de ser 

solicitada a redistribuição do Projeto de Lei n.º 197/XIV/1.ª (BE) à 10.ª Comissão, com 

vista à sua apreciação conjunta com as iniciativas sobre a mesma matéria que haviam 

baixado a esta Comissão.    

 
3. Deliberação sobre a emissão de parecer e consequente designação de relator 
para a Petição n.º 18/XIV/1.ª, da iniciativa de Ana Sofia Loureiro Marques (4004 
assinaturas) - «Legalização da Prostituição em Portugal e/ou Despenalização de 
Lenocínio, desde que este não seja por coação», já admitida na 1.ª Comissão 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 
 
O Senhor Presidente deu conta que o despacho de distribuição desta petição à 1.ª e à 

10.ª Comissão havia sido reapreciado, tal como solicitado, fixando-se a 1.ª Comissão 

como competente para a respetiva tramitação, e reconhecendo-se a competência em 

conexão da CTSS. Desta forma, atendendo a que esta última já havia admitido a 

petição, cabia agora à Comissão de Trabalho e Segurança Social, querendo, designar 

relator para a emissão de parecer que contribuísse para a elaboração do relatório pela 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias, o que 

mereceu acolhimento, sendo indicada como relatora a Senhora Deputada Lina Lopes 

(PSD). 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114458
http://www.canal.parlamento.pt/?cid=4386&title=audicao-da-aesirf-associacao-nacional-das-empresas-de-seguranca
http://srvvideo3/site/XIVLEG/SL1/COM/10_CTSS/CTSS_20200226_2.mp3
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4. Balanço da Semana Parlamentar Europeia/Conferência Interparlamentar sobre 
Estabilidade, Coordenação Económica e Governação na União Europeia (18 e 19 
de fevereiro de 2020, Parlamento Europeu, Bruxelas); 
 

No quarto ponto da Ordem do Dia, a propósito da Semana Parlamentar Europeia, que 

decorreu entre os dias 18 e 19 de fevereiro de 2020 no Parlamento Europeu, em 

Bruxelas, foi concedida a palavra ao Senhor Deputado Eduardo Barroco de Melo (PS), 

que começou por aludir à discussão de temas económicos, financeiros e sociais nesta 

Conferência, com particular enfoque, e no que concerne ao âmbito de competências 

desta Comissão, para o Salário Mínimo europeu e para a Garantia Infantil europeia, 

acrescentando que interviera no debate sobre este segundo tópico na qualidade de 

orador. Posto isto, o Senhor Deputado deu conta das demais matérias abordadas na 

iniciativa, sublinhando em particular a relevância dos assuntos abordados e da 

discussão sobre o Pilar europeu dos direitos sociais no âmbito da Presidência 

portuguesa do Conselho da União Europeia (PPUE), que teria lugar no 1.º semestre 

de 2021, apelando a que a CTSS e o Parlamento em geral pudessem continuar a 

acompanhar esta discussão. No final, o Senhor Deputado foi saudado pelo Senhor 

Presidente, que considerou a exposição bastante útil e completa, principalmente para 

os Senhores Deputados que não haviam estado presentes.  

      

5. Outros assuntos. 
 
i) O Senhor Presidente transmitiu que uma delegação do Parlamento Regional da Alta 

Áustria havia solicitado uma audiência a quatro comissões parlamentares, entre as 

quais a CTSS, para o dia 17 de março. Atendendo a que na tarde desse mesmo dia a 

Comissão organizaria uma Sessão Pública de avaliação intercalar da Estratégia 

Nacional para a Integração de Pessoas em Situação de Sem-Abrigo 2017-2023 

(ENIPSSA 2017-2023), foi deliberado realizar essa reunião no período da manhã, sem 

prejuízo das demais comissões convidadas reunirem conjuntamente com a delegação 

no período da tarde. 

 

ii) Noutro âmbito, o Senhor Presidente registou que o GP do BE havia apresentado um 

requerimento já depois de estabilizada a Ordem de Trabalhos desta reunião, 

oportunamente distribuído por todos os membros da Comissão, pelo que colocou à 
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consideração dos Senhores Deputados a possibilidade de o mesmo ser discutido e 

votado de imediato, o que, de acordo com as disposições regimentais e 

regulamentares aplicáveis, só poderia ocorrer caso não se verificasse a oposição de 

nenhum Grupo Parlamentar. 

 

A este respeito, a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) questionou se a 

competência para as audições demandadas não caberia à 6.ª Comissão, não só 

devido à matéria envolvida, mas também porque o GP requerente solicitava a audição 

do Ministro da tutela, que neste caso seria o Senhor Ministro das Infraestruturas e da 

Habitação, que por norma era escrutinado pela referida Comissão de Economia, 

Inovação, Obras Públicas e Habitação, perguntando se fora apresentado um 

requerimento semelhante nessa Comissão. 

 

Tomou então da palavra o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), que recordou o 

histórico de audições realizadas pela CTSS sobre esta temática na XIII Legislatura, 

mencionando ainda os fundamentos que subjaziam à apresentação deste pedido com 

caráter de urgência. Quanto à auscultação do Ministro da tutela, sugeriu que pelo 

menos essa audição (se não mesmo todas) pudesse ser concretizada em conjunto 

com a 6.ª Comissão, invocando a este propósito o ocorrido anteriormente com a 

Senhora Ministra do Mar, que na altura tutelava os portos marítimos, e a 7.ª Comissão, 

competente para o efeito na XIII Legislatura. 

 

Já depois de o Senhor Presidente ter proposto que este debate pudesse ser 

completado na próxima reunião da Comissão, permitindo-se um acerto prévio entre os 

Senhores Coordenadores, o Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS) concordou 

com a audição conjunta do Ministro das Infraestruturas e da Habitação, atendendo ao 

escopo de competências da 6.ª Comissão, o que mereceu a concordância do Senhor 

Deputado Pedro Rodrigues (PSD), que se mostrou confortável com a aventada 

audição conjunta. 

 

Deste modo, e apesar de o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) ter comentado 

que a CTSS podia aprovar desde já o requerimento, contribuindo para uma decisão 

mais informada da Comissão de Economia, que reuniria mais tarde, pelas 14h desse 
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dia, a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) declarou preferir o agendamento da 

votação para a semana seguinte, o que levou o Senhor Presidente a concluir pela 

inevitabilidade do adiamento deste ponto, sem contudo deixar de enaltecer que se 

tratara de uma discussão frutífera e esclarecedora. 

 

iii) A pedido do GP do PSD, o Senhor Presidente recordou as datas das audições 

regimentais vindouras com a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social: quarta-feira 1 de abril, 20 de maio e 1 de julho, todas com início às 

10h. 

 

iv) Por último, o Senhor Presidente deu nota que o programa da Sessão Pública de 

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

de Sem-Abrigo 2017-2023 (ENIPSSA 2017-2023) havia sido ajustado ao decidido na 

última reunião da Comissão, tendo os Grupos Parlamentares do PS e PSD indicado 

como oradores para essa Sessão, respetivamente, a Senhora Deputada Catarina 

Marcelino (PS) e o Senhor Deputado Firmino Marques (PSD).      

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:55 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 3 de março de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 Clara Marques Mendes 
 Cristina Sousa 
 Diana Ferreira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Emília Cerqueira 
 Fernando José 
 Helga Correia 
 Inês de Sousa Real 
 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 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Eduardo Teixeira 
 Hugo Oliveira 
 Mara Coelho 
 Maria Germana Rocha 
 Olga Silvestre 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Catarina Marcelino 
 João Pinho de Almeida 
 
 


