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Aos 24 dias do mês de junho de 2020, pelas 9:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 3 do Palácio de São Bento, na presença dos 

Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta 

ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

 

09:00    I Parte   Audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as 

Condições do Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, no seguimento de 

requerimentos apresentados pelo GP do BE, sobre a situação laboral no setor 

da segurança privada, e pelo GP do PSD, sobre a falta de publicação de 

relatórios e o incumprimento do dever de informação. 

 

11:30    II Parte   Audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as 

Condições do Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, na sequência de requerimento 

apresentado pelo GP do BE, sobre a situação de trabalhadores da Casa da 

Música (em conjunto com a Comissão de Cultura e Comunicação). 

 

12:45    III Parte 

 

 1.   Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 25 e 26, respetivamente 

de 16 e 17 de junho; 

 

 2.   Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do 

parecer e deliberação sobre a submissão a apreciação pública e eventuais 

consultas a realizar; 

 

 3.   Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 426/XIV/1.ª 

(PCP) - «Reforço da capacidade de resposta da Segurança Social»; Deputada 

autora do parecer: Clara Marques Mendes (PSD) 

 

 4.   Nova apreciação na generalidade (com eventual apresentação, discussão 

e votação de propostas para aprovação de texto de substituição da Comissão) 

dos Projetos de Resolução n.º 393/XIV/1.ª (BE) - «Programa extraordinário de 

recuperação económica e social para o município de Ovar relativamente à 
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pandemia Covid-19», 403/XIV/1.ª (PSD) - «Recomenda ao Governo a adoção 

de medidas excecionais de apoio social e recuperação económica para o 

município de ovar, relativas à situação epidemiológica do novo coronavírus _ 

COVID 19» e 413/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Apoios específicos para o concelho de 

Ovar no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação 

epidemiológica do COVID 19»; 

 

 5.   Discussão do Projeto de Resolução n.º 502/XIV/1.ª (BE) - «Medidas 

extraordinárias de combate à pobreza infantil»; 

 

 6.   Deliberação sobre a admissão da seguinte petição, e designação do 

respetivo relator: - Petição n.º 94/XIV/1.ª, da iniciativa de Celina Maria João 

Raposo e outros (27 assinaturas) - «Via Verde para Pacientes de Esclerose 

Lateral Amiotrófica (ELA)»; Deputado relator (se necessário): Grupo 

Parlamentar do PCP 

 

 7.   Outros assuntos. 

___________________ 

 

09:00    I Parte Audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do 
Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, no seguimento de requerimentos apresentados pelo GP 
do BE, sobre a situação laboral no setor da segurança privada, e pelo GP do PSD, sobre 
a falta de publicação de relatórios e o incumprimento do dever de informação. 

 

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

Pedro Roque, deu início à reunião, cumprimentando as Senhoras e os Senhores 

Deputados presentes na sala, e deu as boas-vindas à Senhora Inspetora-Geral da 

Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), Dra. Luísa Guimarães, explicou a 

metodologia dos trabalhos e a grelha de tempos a utilizar e deu de seguida a palavra 

ao Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) para apresentar o requerimento do 

Grupo Parlamentar (GP) do BE sobre a situação laboral no setor da segurança 

privada, respondendo a Senhora Inspetora-Geral às questões colocadas. 

 

De seguida, usaram da palavra as Senhoras e Senhores Deputados Fernando José 

(PS), Olga Silvestre (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP) e João 
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Pinho de Almeida (CDS-PP), respondendo a Senhora Inspetora-Geral ao conjunto das 

questões formuladas. 

 

Posteriormente, o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Lina Lopes 

(PSD) para apresentar o requerimento do Grupo Parlamentar (GP) do PSD sobre a 

falta de publicação de relatórios e o incumprimento do dever de informação, 

respondendo a Senhora Inspetora-Geral às questões elencadas. 

 

Ulteriormente, usaram da palavra os Senhores e Senhoras Deputadas Cristina Moreira 

(PS), Lina Lopes (PSD), José Moura Soeiro (BE) e Diana Ferreira (PCP) respondendo 

a Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do Trabalho ao conjunto 

das questões formuladas. 

 

11:30    II Parte Audição da Senhora Inspetora-Geral da Autoridade para as Condições do 
Trabalho, Dra. Luísa Guimarães, na sequência de requerimento apresentado pelo GP do 
BE, sobre a situação de trabalhadores da Casa da Música (em conjunto com a Comissão 
de Cultura e Comunicação). 

 

Na segunda parte da reunião, assumiu a condução dos trabalhos a Senhora Vice-

Presidente da CTSS, Deputada Catarina Marcelino (PS), que começou por 

cumprimentar as Senhoras e Senhores Deputados da Comissão de Trabalho e 

Segurança Social e da Comissão de Cultura e Comunicação, dando conta da natureza 

conjunta desta audição, e deu a palavra ao Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) 

para apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar (GP) do BE sobre a 

situação de trabalhadores da Casa da Música, respondendo a Senhora Inspetora-

Geral às questões colocadas às questões colocadas. 

 

De seguida, usaram da palavra as Senhoras e Senhores Deputados Eduardo Barroco 

de Melo (PS), Carla Barros (PSD), José Moura Soeiro (BE) e Diana Ferreira (PCP), 

respondendo a Senhora Inspetora-Geral ao conjunto das questões formuladas. 

 

As audições foram gravadas em formato áudio e vídeo, constituindo a gravação parte 

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

sede. As gravações (1) e (2) pode ser consultada nas respetivas páginas na internet 

(1) e (2). 

https://canal.parlamento.pt/?cid=4629&title=audicao-da-inspetora-geral-da-autoridade-para-as-condicoes-do-trabalho
https://canal.parlamento.pt/?cid=4630&title=audicao-da-inspetora-geral-da-autoridade-para-as-condicoes-do-trabalho
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115124
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115125
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Concluída a II Parte, os trabalhos foram provisoriamente suspensos antes do início da 

III e última parte da reunião.   

 

12:45    III Parte 
 

1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 25 e 26, respetivamente de 16 e 17 de 
junho; 

 

Tomou da palavra a Senhora Deputada Helga Correia (PSD), que referiu que na 

página 7 da ata n.º 26, da reunião de 17 de junho, deveria ser corrigida a referência à 

Deputada Lina Lopes (PSD), uma vez que constava como «Deputada Lina Lopes 

(BE)». A Senhora Vice-Presidente Deputada Catarina Marcelino (PS), afirmou que a 

ata seria corrigida em conformidade e, neste seguimento colocou as atas à votação, 

que 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 sobre a submissão a apreciação pública e eventuais consultas a realizar; 

 

Não havendo iniciativas legislativas a distribuir, passou-se ao próximo ponto da ordem 

de trabalhos. 

 

3. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 426/XIV/1.ª (PCP) - 
«Reforço da capacidade de resposta da Segurança Social”; Deputada autora do parecer: 
Clara Marques Mendes (PSD); 

 

A Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) apresentou de forma sucinta o 

parecer sobre o Projeto de Lei n.º 426/XIV/1.ª (PCP), fazendo alusão ao agendamento 

da discussão na generalidade da iniciativa para a reunião plenária de 26 de junho, e 

bem assim ao cumprimento de todos os requisitos constitucionais, legais e regimentais 

necessários à sua tramitação nesta fase, pugnando pelo envio do parecer ao Senhor 

Presidente da Assembleia da República. Submetido a votação, o mesmo foi aprovado 

por unanimidade, registando-se a ausência dos GP do CDS-PP e do PAN. 

 

4. Nova apreciação na generalidade (com eventual apresentação, discussão e votação de 
propostas para aprovação de texto de substituição da Comissão) dos Projetos de 
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Resolução n.º 393/XIV/1.ª (BE) - «Programa extraordinário de recuperação económica e 
social para o município de Ovar relativamente à pandemia Covid-19», 403/XIV/1.ª (PSD) - 
«Recomenda ao Governo a adoção de medidas excecionais de apoio social e 
recuperação económica para o município de ovar, relativas à situação epidemiológica do 
novo coronavírus _ COVID 19» e 413/XIV/1.ª (CDS-PP) - «Apoios específicos para o 
concelho de Ovar no âmbito das medidas excecionais e temporárias relativas à situação 
epidemiológica do COVID 19»; 

 

De acordo com a informação ventilada pelos proponentes das iniciativas, a Senhora 

Presidente em exercício concluiu que ainda não estavam reunidas as condições 

necessárias para apreciação deste ponto, pelo que foi o mesmo adiado para a próxima 

reunião da CTSS.  

 

5. Discussão do Projeto de Resolução n.º 502/XIV/1.ª (BE) - «Medidas extraordinárias de 
combate à pobreza infantil»; 

 

A Senhora Presidente em exercício propôs a discussão do projeto de resolução em 

epígrafe no final da reunião, aguardando-se assim pelo regresso do Senhor 

Presidente, o que mereceu a concordância dos presentes. 

 

6. Deliberação sobre a admissão da seguinte petição, e designação do respetivo relator: 
- Petição n.º 94/XIV/1.ª, da iniciativa de Celina Maria João Raposo e outros (27 
assinaturas) - «Via Verde para Pacientes de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)»; 
Deputado relator (se necessário): Grupo Parlamentar do PCP 

 

A petição em epígrafe foi admitida por unanimidade, registando-se a ausência do GP 

do PAN. De seguida, depois de os Grupos Parlamentares se terem pronunciado 

negativamente sobre a elaboração de relatório para esta petição, a Senhora 

Presidente em exercício questionou propôs então que a nota de admissibilidade da 

Petição n.º 94/XIV/1.ª pudesse ser convolada em relatório final, nos termos do n.º 5 do 

artigo 17.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, atendendo ao número de 

assinaturas (apenas 27), e caso o número total de subscrições não fosse superior a 

100 decorridos 30 dias sobre a data da admissão, o que mereceu a concordância de 

todos os Grupos Parlamentares. 

 

 7.   Outros assuntos. 

 

• Requerimento do GP do BE: audições sobre a situação laboral na Fundação de 
Serralves (em conjunto com a 12.ª Comissão); 
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A Senhora Presidente em exercício deu então a palavra ao Senhor Deputado José 

Moura Soeiro (BE) para apresentar o requerimento do GP do BE, colocando 

posteriormente à consideração das Senhoras e Senhores Deputados a sua inclusão 

na Ordem do Dia. O Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) referiu que o 

requerimento visava a audição do Conselho de Administração da Fundação de 

Serralves, da ACT e de representantes de trabalhadores precários, no seguimento 

de queixas recebidas destes últimos, que trabalham na Fundação. Mencionou ainda 

que, à semelhança do requerimento sobre a situação laboral na Casa da Música, 

seria desejável que as audições fossem levadas a cabo em conjunto com a 

Comissão de Cultura e Comunicação (CCC), referindo que o GP do BE apresentara 

um requerimento semelhante nessa Comissão.  

 

Tomou de seguida a palavra a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD), 

que propôs o adiamento da votação deste requerimento para a próxima reunião da 

CTSS, uma vez que a CCC iria discutir o mesmo requerimento na reunião de 

próxima semana e, dada a natureza conjunta da audição, faria sentido a sua votação 

por ambas as Comissões na mesma semana. 

 

O Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) contrapôs relembrando que na audição 

conjunta anterior o requerimento fora aprovado primeiramente na CTSS e só 

posteriormente foi admitido na CCC, mas que não se oporia ao pedido de adiamento 

da votação para a próxima reunião da CTSS, que constituía um direito inalienável 

dos Grupos Parlamentares. 

 

• Proposta de texto de substituição, no âmbito da nova apreciação na generalidade dos 
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 Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) referiu que o texto conjunto apresentado 

pelos Grupos Parlamentares do BE, PEV e PAN fora enviado tardiamente para a 

CTSS no dia anterior, e que por essa razão fora incluído neste ponto da Ordem de 
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Trabalhos, mas que caso os Grupos Parlamentares manifestassem a sua 

concordância, o mesmo poderia ser votado naquela reunião. A este propósito, a 

Senhora Deputada Marina Gonçalves (PS) propôs o adiamento da apreciação desta 

matéria para a próxima reunião da CTSS, para que o seu Grupo Parlamentar tivesse 

tempo para analisar a proposta conjunta de texto de substituição. Não se verificou 

nenhuma oposição a este pedido. 

 

• Discussão do Projeto de Resolução n.º 502/XIV/1.ª (BE) - «Medidas extraordinárias de 
combate à pobreza infantil»; 

 

 

Regressando ao ponto 5 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente da CTSS reassumiu a 

condução dos trabalhos, desenvolvendo-se a discussão do projeto de resolução em 

epígrafe nos termos que constam da respetiva informação, para a qual se remete, e 

que aqui se dá por reproduzida, registando-se as intervenções das Senhoras 

Deputadas Alexandra Vieira (BE), Catarina Marcelino (PS), Diana Ferreira (PCP) e 

Clara Marques Mendes (PSD) e do Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-

PP). 

 

• Conferência «Diagnóstico e perspetivas ao nível do emprego e das necessidades 
sociais resultantes da pandemia SARS-COV-2»: indicação dos oradores e 
moderadores dos painéis pelos GP 

 

Ainda no âmbito dos Outros Assuntos, o Senhor Presidente da CTSS pediu ainda aos 

Senhores Deputados que indicassem os oradores e moderadores que iriam participar 

na conferência em epígrafe, informando que da parte do GP do PS, a Senhora Vice-

Presidente Catarina Marcelino (PS) estaria presente na Sessão de abertura, e da parte 

do GP do PSD, ele próprio presidiria à Sessão de encerramento, cabendo aos demais 

Grupos Parlamentares designar os nomes para a moderação dos respetivos painéis. 

O GP do BE esclareceu que seria o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) a 

moderar o Painel I, ficando os demais Grupos Parlamentares de identificar 

posteriormente os respetivos oradores e moderadores.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:20 horas, dela se tendo 

lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 
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Palácio de São Bento, 26 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 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Alexandra Vieira 
 Ana Mesquita 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Hugo Oliveira 
 Joana Sá Pereira 
 Maria da Graça Reis 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Joaquina Matos 
 Olga Silvestre 
 Paulo Porto 
 Rita Borges Madeira 
 Rosário Gambôa 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Inês de Sousa Real 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Isabel Pires 


