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Aos 27 dias do mês de maio de 2020, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 3 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: 

 

10:00 I Parte 
 
Audição da COPS - Companhia Operacional de Segurança, na sequência de 
requerimento apresentado pelo GP do BE (a realizar preferencialmente por 
videoconferência). 
 
11:15 II Parte 
 
1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 19, 20 e 21 da Comissão, 
respetivamente de 13, 19 e 20 de maio; 
 
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. Nova apreciação na generalidade (com eventual apreciação e votação de propostas 
para aprovação de texto de substituição da Comissão) do Projeto de Lei n.º 340/XIV/1.ª 
(PAN) - «Altera o Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de Abril, que estabelece medidas 
excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19»; 
 
4. Admissão das seguintes petições, e designação dos respetivos relatores: 
 
- Petição n.º 72/XIV/1.ª, da iniciativa de Joyce Peixoto e outros (20885 assinaturas) - «Não 
abertura de creches, pré-escolar e atl's e pelo menos até setembro» e Petição n.º 
73/XIV/1.ª, da iniciativa de Elisabete Paralta Ladeira e outros (7261 assinaturas) - «Abrir já 
creches e posteriormente jardins de infância é o pior erro que podem cometer»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS 
 
- Petição n.º 76/XIV/1.ª, da iniciativa de Marcelo Ferreira e outros (8 assinaturas) - «Direito 
a atribuição de Segurança Social a filhos de estrangeiros em processo de residência»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD 
 
5. Apreciação dos contributos recebidos e preparação da Conferência «Diagnóstico e 
perspetivas ao nível do emprego e das necessidades sociais resultantes da pandemia 
SARS-COV-2»; 
 
6. Outros assuntos. 

___________________ 

 
10:00 I Parte 
 
Audição da COPS - Companhia Operacional de Segurança, na sequência de 
requerimento apresentado pelo GP do BE (a realizar preferencialmente por 
videoconferência). 
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O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque, começou por saudar as Senhoras e os Senhores Deputados 

participantes, presencialmente ou por via eletrónica, cumprimentando e dando também 

as boas-vindas ao Sr. Miguel Filipe Neves Ferreira e ao Dr. Diogo Lopes Barata, 

respetivamente gerente e mandatário da COPS - Companhia Operacional de 

Segurança, explicando que ambos interviriam por videoconferência. Enquadrou então 

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 Dr. 

Diogo Lopes Barata. 

 

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

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

Ferreira (PCP) e João Pinho de Almeida (CDS-PP), tendo o gerente da empresa, Sr. 

Miguel Ferreira, e o seu mandatário, Dr. Diogo Lopes Barata, respondido no final e em 

conjunto às questões colocadas, e agradecendo o Senhor Presidente a final a 

participação de ambos nesta reunião. 

        

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

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

 
11:15 II Parte 
 
Concluída a audição prévia, entrou-se de imediato na apreciação da Ordem do Dia, 

nos seguintes termos:  

 
1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 19, 20 e 21 da Comissão, 
respetivamente de 13, 19 e 20 de maio; 
 
As atas identificadas foram aprovadas por unanimidade, registando-se a ausência do 

GP 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; 
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Neste segundo ponto dos trabalhos, e de acordo com tabela previamente distribuída, o 

GP do PS mencionou que indicaria posteriormente o relator do Projeto de Lei n.º 

367/XIV/1.ª (BE) - «Cria o subsídio extraordinário de desemprego e de cessação de 

atividade, aplicável a trabalhadores por conta de outrem, trabalhadores independentes 

e trabalhadores informais excluídos de outros apoios». 

 

Também o GP do BE se comprometeu a designar ulteriormente o relator do Projeto de 

Lei n.º 372/XIV/1.ª (PCP) - «Cria um regime de reforço de trabalhadores em 

equipamentos sociais e revoga a Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março», neste caso 

até ao final da reunião. 

 

Por fim, dada a ausência do GP do PAN, o Senhor Presidente solicitou que os 

Serviços diligenciassem junto deste Grupo Parlamentar sobre a nomeação do autor do 

parecer do Projeto de Lei n.º 376/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Atualização do Compromisso de 

Cooperação celebrado com as entidades do setor social e solidário num valor que 

cubra os custos do aumento da remuneração mínima mensal garantida e de outros 

fatores, tais como a inflação». 

 

Quanto a projetos de resolução, o Senhor Presidente anunciou que haviam baixado à 

CTSS as seguintes iniciativas, adiantando os respetivos proponentes que informariam 

posteriormente se a sua discussão em Comissão ou em Plenário: Projetos de 

Resolução n.º 455/XIV/1.ª (PAN) - «Recomenda a disponibilização de máscaras 

adaptadas permitindo incluir as pessoas surdas ou com dificuldades auditivas», 

457/XIV/1.ª (PAN) - «Recomenda ao Governo a flexibilização das condições da linha 

de financiamento “Crédito Social Investe”» e 461/XIV/1.ª (BE) - «Plano de emergência 

social e económico para o Algarve».  

   

3. Nova apreciação na generalidade (com eventual apreciação e votação de propostas 
para aprovação de texto de substituição da Comissão) do Projeto de Lei n.º 340/XIV/1.ª 
(PAN) - «Altera o Decreto-Lei n.º 12-A/2020, de 6 de Abril, que estabelece medidas 
excepcionais e temporárias relativas à pandemia da doença COVID-19»; 
 
Foi concedida a palavra à Senhora Deputada Cristina Rodrigues (PAN), que expôs de 

forma sucinta o objeto desta iniciativa legislativa, que baixara sem votação à 

Comissão, referindo em particular a possibilidade de retirada das medidas 
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propugnadas para sócios-gerentes de empresas de agenciamento de artistas, tendo 

em conta o regime aprovado no dia anterior na 6.ª Comissão, que acabava por lhes 

ser mais favorável. 

 

Depois de o Senhor Presidente ter confirmado que, concluída a sua nova apreciação 

na generalidade, e atendendo à ausência de propostas de alteração, a iniciativa 

subiria novamente a Plenário, a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) solicitou que 

se esclarecesse com antecedência qual a versão que seria votada na reunião plenária 

do dia seguinte, afirmando o GP proponente que procederia a essa clarificação até ao 

final desse dia solicitando, caso se justificasse, que a votação apenas ocorresse na 

semana seguinte.   

 
4. Admissão das seguintes petições, e designação dos respetivos relatores: 
 
- Petição n.º 72/XIV/1.ª, da iniciativa de Joyce Peixoto e outros (20885 assinaturas) - «Não 
abertura de creches, pré-escolar e atl's e pelo menos até setembro» e Petição n.º 
73/XIV/1.ª, da iniciativa de Elisabete Paralta Ladeira e outros (7261 assinaturas) - «Abrir já 
creches e posteriormente jardins de infância é o pior erro que podem cometer»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS 
 
- Petição n.º 76/XIV/1.ª, da iniciativa de Marcelo Ferreira e outros (8 assinaturas) - «Direito 
a atribuição de Segurança Social a filhos de estrangeiros em processo de residência»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD 
 
O Senhor Presidente propôs que, para além das petições aqui elencadas, fosse 

igualmente considerada a admissão da Petição n.º 83/XIV/1.ª - «Encerramento de 

creches e pré-escolar até Setembro 2020», da iniciativa de Maria Fernanda Varela 

Ferreira e outros, num total, de 18.592 assinaturas, que apenas na véspera baixara à 

Comissão, mas que versava precisamente a mesma matéria que as duas primeiras. 

Não se tendo verificado nenhuma objeção, foram as quatro petições admitidas por 

unanimidade, tendo sido adiada a decisão sobre a eventual designação de relator para 

a Petição n.º 76/XIV/1.ª, atendendo a que esta não apresentava até aquele momento 

mais de 100 (cem) assinaturas. Já para as Petições n.º 72/XIV/1.ª, 73/XIV/1.ª e 

83/XIV/1.ª, foi designada relatora a Senhora Deputada Marta Freitas (PS).   

 

Ainda antes do ponto seguinte, o GP do BE indicou como relator do Projeto de Lei n.º 

372/XIV/1.ª (PCP) o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), solicitando também 

que a discussão do Projeto de Resolução n.º 461/XIV/1.ª (BE) - «Plano de emergência 
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social e económico para o Algarve» pudesse ocorrer na reunião da Comissão da 

semana seguinte.     

 
5. Apreciação dos contributos recebidos e preparação da Conferência «Diagnóstico e 
perspetivas ao nível do emprego e das necessidades sociais resultantes da pandemia 
SARS-COV-2»; 
 
O Senhor Presidente começou por recordar que esta iniciativa visava substituir o plano 

de atividades traçado no início da sessão legislativa, que provavelmente transitaria 

para a sessão legislativa seguinte. Isto posto, deu conta do formato adotado, 

explicando a distribuição dos convidados pelos diferentes momentos e painéis, bem 

como da data sugerida e da pré-reserva da Sala do Senado para o efeito. Aludiu ainda 

ao contributo recebido do GP do PS, que visava substituir a Comissão para a 

Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE) pelo Gabinete de Estudo e Planeamento 

do Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social (GEP - MTSSS), e ainda 

acrescentar a Confecoop - Confederação Cooperativa Portuguesa, Ccrl ao segundo 

painel do período da tarde.  

 

O Senhor Deputado Pedro Rodrigues (PSD) saudou mais uma vez o impulso do 

Senhor Presidente e o contributo dos Grupos Parlamentares, declarando nada ter a 

opor ao modelo proposto e às sugestões apresentadas pelo GP do PS, chamando tão-

só a atenção para a necessidade de garantir os meios técnicos adequados, tendo em 

vista as regras de distanciamento em vigor. 

 

O Senhor Presidente agradeceu a intervenção, destacando que o evento assumiria 

uma natureza mista (presencial e por via eletrónica), à imagem do que aliás sucedia 

com esta reunião de Comissão. Por outro lado, sendo já público que o Senhor 

Deputado Pedro Rodrigues (PSD) deixaria de exercer as funções de Coordenador do 

seu Grupo Parlamentar na CTSS, aproveitou o ensejo para destacar, em nome da 

Mesa, o empenho e a lealdade que o Senhor Deputado colocara nos trabalhos 

realizados. 

 

Já a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) concordou com o aditamento da 

Confecoop ao último painel de convidados da conferência, suscitando ainda algumas 

dúvidas sobre a sua composição, já que a representação do terceiro setor assentava 
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essencialmente nas entidades que tinham acordos de cooperação com a Segurança 

Social. A inclusão de uma ou duas instituições particulares poderia ser vista como uma 

exclusão das demais, que poderiam pedir igualmente para ser ouvidas neste âmbito, o 

que seria impraticável. 

 

O Senhor Presidente respondeu que a composição deste quarto painel já havia sido 

depurada em reuniões anteriores, compreendendo os argumentos da Senhora 

Deputada Diana Ferreira (PCP), mas defendendo que as duas instituições 

identificadas tinham uma presença no terreno que justificaria um convite 

individualizado. 

 

Por seu turno, o Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP) sublinhou a 

prevalência do critério da efetividade, com a consideração dos convidados com uma 

ligação mais direta, e não tanto orgânica ou formal, à realidade atual, sem prejuízo de 

outros critérios. Posto isto, sugeriu que pudesse ser convidada para o terceiro painel a 

Associação Nacional de Freguesias (ANAFRE), dada a importante intervenção das 

freguesias. 

 

Foi então concedida a palavra ao Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), que nada 

teve a opor às propostas dos GP do PS e do CDS-PP. Já quanto à constituição dos 

painéis do período da tarde, subscreveu as dúvidas manifestadas pelo GP do PCP, 

em especial quanto às instituições a convidar, dando exemplos de outras associações, 

designadamente as que davam apoio a pessoas em situação sem-abrigo ou as que 

divulgavam diagnósticos sobre o ocorria no terreno, que poderiam igualmente ser 

convidadas. Pugnou assim pela adoção de um critério formal uniforme. 

 

O Senhor Presidente, ainda antes de passar a palavra à Senhora Deputada Marina 

Gonçalves (PS), insistiu que este critério já tinha aprimorado, com base na 

notoriedade que fundamentava a escolha efetuada. No uso da palavra, a Senhora 

Deputada concordou com a proposta do GP do CDS-PP, compreendendo porém 

igualmente as questões enunciadas pelos GP do BE e do PCP, preconizando que as 

demais instituições pudessem ser convidadas para participar e intervir num eventual 

debate que pudesse ter lugar.  
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Também o Senhor Deputado Pedro Rodrigues (PS) expressou entender as 

interrogações suscitadas, mas que ainda assim não deveriam alterar o esquema já 

aprovado, de apreciação mais concreta. Assim, anuiu que fossem endereçados 

convites a outras entidades para participarem eletronicamente, sem integrarem os 

painéis. 

 

Desta forma, o Senhor Presidente deu como assente a estrutura consensualizada da 

iniciativa, lendo o resultado final desta discussão, o que mereceu a aprovação de 

todos os presentes, alertando ainda a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) para a 

imperiosidade da gestão dos tempos no período da manhã, ao que o Senhor 

Presidente acrescentou a necessidade de distribuição da coordenação dos painéis 

pelos Grupos Parlamentares, preocupações que seriam ajustadas posteriormente.              

 
6. Outros assuntos. 

 

Neste derradeiro ponto, o Senhor Presidente informou que havia igualmente baixado 

para nova apreciação por 30 dias, até 6 de junho de 2020, um conjunto de iniciativas 

sobre creches, a saber: os Projetos de Resolução n.º 409/XIV/1.ª (BE) - «Garante que 

as crianças cujos pais perderam rendimentos não são excluídas das creches, 

protegendo as famílias afetadas e os profissionais», 421/XIV/1.ª (PEV) - «Define 

medidas excecionais relativas ao pagamento de creches no período de influência da 

Covid-19» e 423/XIV/1.ª (PAN) - «Reforça a proteção das famílias com dependentes 

matriculados em creches e jardins de infância e garante a sustentabilidade destes 

equipamentos educativos». O GP do BE, o único proponente ainda presente na 

reunião naquele momento, afiançou que diligenciaria no sentido de tentar abordar este 

assunto já na próxima semana. 

 

Por outro lado, o Senhor Presidente informou que havia sido dado conhecimento à 

Comissão da Petição n.º 78/XIV/1.ª, da iniciativa de Júlia Cristina Guerra de Carvalho 

do Couto e outros (7893 assinaturas) - «Pela integração da Caixa de Previdência dos 

Advogados e dos Solicitadores na Segurança Social» e Petição n.º 79/XIV/1.ª, também 

da iniciativa de Júlia Cristina Guerra de Carvalho do Couto e outros (5074 assinaturas) 
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- «Nacionalização da Caixa de Previdência dos Advogados e dos Solicitadores por 

integração na Segurança Social», cabendo porém a competência primacial à 

Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias.    

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:10 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 1 de junho 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 
 Fernando José 
 Helga Correia 
 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 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Cristina Rodrigues 
 Eduardo Teixeira 
 Firmino Marques 
 Mara Coelho 
 Maria Germana Rocha 
 Olga Silvestre 
 Rita Borges Madeira 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Inês de Sousa Real 
 Isabel Pires 


