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ACTA NÚMERO 21/XIV/1.ª SL 

 

Aos 20 dias do mês de maio de 2020, pelas 9:30 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na Auditório António de Almeida Santos 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: 

 

I Parte 
 
Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na 
sequência de requerimento apresentado pelo GP do PAN, sobre a "rejeição de pedidos 
de adesão ao regime do lay-off simplificado por falhas da Segurança Social". 
 
II Parte 
 
Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao abrigo 
do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República. 
 
III Parte 
 
1.   Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2018 - a remeter à 
COF até sexta-feira, 22 de maio de 2020; 
Deputada autora do parecer: Cristina Moreira (PS) 
 
2.   Outros assuntos. 
 

(a realizar presencialmente e por videoconferência) 

___________________ 

I Parte 
 
Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, na 
sequência de requerimento apresentado pelo GP do PAN, sobre a "rejeição de pedidos 
de adesão ao regime do lay-off simplificado por falhas da Segurança Social". 
 

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

Pedro Roque (PSD), que começou por presidir à reunião, cumprimentou e deu as 

boas-vindas à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social 

(MTSSS), Ana Mendes Godinho, bem como ao Senhor Secretário de Estado Adjunto, 

do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, ao Senhor Secretário de 

Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, à Senhora Secretária de Estado da 

Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e à Senhora Secretária de 

Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, enquadrando a sua vinda à Comissão, 

neste primeiro momento, no âmbito de requerimento apresentado pelo GP do PAN, 

descrevendo a metodologia adotada para aquela audição e dando a palavra à 

Senhora Deputada Inês de Sousa Real (PAN) para a apresentação do referido 

http://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c305276593356745a57353062334e4259335270646d6c6b5957526c5132397461584e7a59573876596d49304f544e6a4e7a6774595441784f5330305a5755304c546b774d3249744d544e684d5749794e5755355a4455784c6e426b5a673d3d&fich=bb493c78-a019-4ee4-903b-13a1b25e9d51.pdf&Inline=true
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requerimento, a que se seguiu a resposta inicial da Senhora MTSSS. Finda esta 

primeira intervenção, o Senhor Presidente concedeu a palavra aos Grupos 

Parlamentares, não sem antes explicar que havia sido determinado por consenso que 

o GP do PSD, enquanto maior partido da oposição, interviria em primeiro lugar nesta 

ronda, seguindo-se a intervenção do GP do PS, e assim sucessivamente.   

 

Deste modo, usaram da palavra nesta ronda única de perguntas as Senhoras e os 

Senhores Deputados Pedro Rodrigues (PSD), Marina Gonçalves (PS), José Moura 

Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP), João Pinho de Almeida (CDS-PP) e Inês de Sousa 

Real (PAN), respondendo a Senhora MTSSS de forma conjunta às questões 

colocadas. Ainda antes desta última resposta, o Senhor Presidente da Comissão 

informou que teria que estar presente na reunião da Conferência dos Presidentes das 

Comissões Parlamentares, pelo que a partir daquele momento a condução dos 

trabalhos seria assegurada pela Senhora Vice-Presidente da Comissão, Deputada 

Catarina Marcelino (PS). Assim, agradecendo a vinda da Senhora MTSSS à 

Comissão, bem como dos Senhores Secretários de Estado que a acompanhavam, 

aproveitou para desde já para os convidar a estar presentes numa conferência que a 

Comissão pretendia promover no dia 16 de junho de 2020, em formato presencial e de 

videoconferência, e que visaria diagnosticar as consequências laborais e sociais da 

pandemia da doença COVID-19. 

 

Esta primeira audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte 

integrante desta ata, pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta 

sede. 

 
II Parte 
 
Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, ao abrigo 

do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

A reunião prosseguiu então com a audição regimental da Senhora Ministra do 

Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114871
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL1/COM/10_CTSS/CTSS_20200520_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=4539&title=audicao-da-ministra-do-trabalho-solidariedade-e-seguranca-social
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Após a respetiva intervenção inicial, e no âmbito da primeira ronda de intervenções, 

usaram da palavra as Senhoras e os Senhores Deputados Tiago Barbosa Ribeiro 

(PS), Sandra Pereira e Germana Rocha (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana 

Ferreira (PCP), João Pinho de Almeida (CDS-PP) e Inês de Sousa Real (PAN). A 

Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social respondeu 

individualmente às questões colocadas, tendo a Senhora Presidente em exercício 

anunciado no decurso da ronda que, dado o adiantado da hora, e atendendo a que a 

reunião plenária se iniciaria às 15h, os Grupos Parlamentares haviam concordado 

consensualmente com a supressão da 3.ª ronda prevista na grelha de tempos 

convencionada para esta audição regimental. 

 

Na segunda e última ronda, intervieram os Senhores e as Senhoras Deputadas Mara 

Coelho e Joana Sá Pereira (PS), Helga Correia (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana 

Ferreira (PCP), João Pinho de Almeida (CDS-PP) e Inês de Sousa Real (PAN). A 

Senhora Ministra, o Senhor Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação 

Profissional, a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com 

Deficiência, a Senhora Secretária de Estado da Ação Social e o Senhor Secretário de 

Estado da Segurança Social responderam ao conjunto das intervenções. 

 

A Senhora Presidente agradeceu a presença da Senhora Ministra e das Senhoras e 

dos Senhores Secretários de Estado presentes e deu por concluída a audição. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, o qual constitui parte integrante desta 

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

 
III Parte 
 
1. Apreciação e votação do parecer sobre a Conta Geral do Estado 2018 - a remeter à 
COF até sexta-feira, 22 de maio de 2020; 
Deputada autora do parecer: Cristina Moreira (PS) 
 

A Senhora Deputada Cristina Moreira (PS) apresentou de forma sucinta o documento 

da sua autoria, dando conta dos pareceres recebidos da Unidade Técnica de Apoio 

Orçamental (UTAO) e do Conselho Económico e Social (CES), e abordando as 

matérias do escopo da CTSS, em especial as relativas ao trabalho e à segurança 

social. Posto isto, destacou as referências, nos considerandos, ao enquadramento 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=114873
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL1/COM/10_CTSS/CTSS_20200520_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=4539&title=audicao-da-ministra-do-trabalho-solidariedade-e-seguranca-social
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macroeconómico mundial e da Zona Euro, à evolução do mercado de emprego e dos 

salários, bem como à comparação do saldo da execução do Orçamento do Sistema de 

Segurança Social entre 2017 e 2018, sublinhando que em 2018 não foi executada 

nenhuma transferência extraordinária do Orçamento do Estado (OE) para compensar 

o défice deste Sistema, ao contrário de 2017. Fez ainda alusão ao crescimento da 

receita e da despesa neste subsector. Por fim, citou um excerto do parecer do CES, 

segundo o qual este aumento de despesa «ocorreu num contexto de continuada 

diminuição das prestações de desemprego, mas de um aumento muito significativo da 

prestação social para a inclusão em virtude da aplicação faseada, mas, 

progressivamente alargada, da mesma», concluindo pela remessa do parecer à 

Comissão de Orçamento e Finanças. 

Submetido a votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

 

2. Outros assuntos. 
 

Não se registou nenhuma intervenção neste ponto. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:20 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 24 de maio de 2020. 
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Folha de Presenças 

 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 Catarina Marcelino 
 Clara Marques Mendes 
 Cristina Sousa 
 Diana Ferreira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Emília Cerqueira 
 Helga Correia 
 Inês de Sousa Real 
 Isabel Pires 
 João Paulo Pedrosa 
 João Pinho de Almeida 
 José Moura Soeiro 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 Marina Gonçalves 
 Marta Freitas 
 Nuno Sá 
 Ofélia Ramos 
 Pedro Rodrigues 
 Pedro Roque 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Hugo Oliveira 
 Joana Sá Pereira 
 Mara Coelho 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Joaquina Matos 
 Olga Silvestre 
 Rita Borges Madeira 
 Sandra Pereira 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Fernando José 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 


