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No dia 1 do mês de julho de 2020, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, na sala 10 do Palácio de S. Bento, na presença 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 da reunião n.º 27, de 24 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 relatório sobre a COM(2020)206 sobre a 

«Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO que altera o Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos 

recursos para a dotação específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos 

Jovens» (a remeter à CAE até quarta-feira, 1 de julho) Relatora: Deputada 

Maria Joaquina Matos (PS); 

 

 4.   Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)233 sobre a 

«Proposta de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO que altera o Regulamento (UE) 2016/1628 no que diz respeito às 

suas disposições transitórias para reagir aos efeitos da crise do COVID-19» (a 

remeter à CAE até quarta-feira, 1 de julho)Relatora: Deputada Cristina Moreira 

(PS); 

 

 5.   Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)447 sobre a 

«Proposta alterada de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO 

CONSELHO que estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)» (a remeter 

à CAE até quarta-feira, 1 de julho) Relator: Deputado Tiago Barbosa Ribeiro 

(PS); 
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 6.   Nova apreciação na generalidade (com apresentação, discussão e votação 

da proposta de texto de substituição da Comissão) 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»; 

 

 7.   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 

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»; 

 

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

respetivo relator: Petição n.º 96/XIV/1.ª, da iniciativa de António Batista 

Maurício (1 assinatura) - «Proposta de alteração do cálculo de penhoras sobre 

salários, pensões e outros rendimentos de trabalho»; Deputado relator (se 

necessário): Grupo Parlamentar do BE; 

 

 9.   Apreciação e votação do relatório final da 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»; Deputada relatora: Rita 

Borges Madeira (PS); 
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 10.   Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo 

Parlamentar do BE, sobre a situação laboral na Fundação de Serralves; 

 

 11.   Outros assuntos: 

 

___________________ 

     

1. Apreciação e votação das atas da reunião n.º 27, de 24 de junho; 

 

A ata em epígrafe foi aprovada por unanimidade, registando-se as ausências 

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 relatório sobre a COM(2020)206 sobre a «Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera o 

Regulamento (UE) n.º 1303/2013 no que respeita aos recursos para a dotação 

específica destinada à Iniciativa para o Emprego dos Jovens» (a remeter à CAE até 

quarta-feira, 1 de julho) Relatora: Deputada Maria Joaquina Matos (PS); 

  

A Senhora Deputada Maria Joaquina Matos (PS) apresentou o relatório 

identificado, referindo o seu objetivo e concluindo que os princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, consagrados no n.º 4 do artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia, continuavam a ser respeitados pelo Regulamento 

(UE) n.º 1303/2013. 

 

Tal como o Senhor Presidente, também a Senhora Deputada Diana Ferreira 

(PCP) saudou e cumprimentou a Senhora Deputada relatora pelo trabalho 

efetuado, indicando, não obstante, a abstenção do seu Grupo Parlamentar, 
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fundada na questão do financiamento europeu ao emprego jovem, que 

considerou insuficiente, e não no relatório propriamente dito 

 

No mesmo sentido, o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) indicou que o 

GP do BE se absteria nesta votação. 

 

Por sua vez, a Senhora Deputada Carla Barros (PSD), após agradecer à 

Senhora Deputada relatora o trabalho apresentado, deu nota que o seu Grupo 

Parlamentar não assinalava qualquer objeção ao mesmo, votando assim 

favoravelmente. 

 

Submetido a votação, o presente relatório foi aprovado com os votos a favor 

dos GP do PS e PSD e com as abstenções do PCP e do BE. 

 

4. Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)233 sobre a «Proposta de 

REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que altera o 

Regulamento (UE) 2016/1628 no que diz respeito às suas disposições transitórias 

para reagir aos efeitos da crise do COVID-19» (a remeter à CAE até quarta-feira, 1 de 

julho) Relatora: Deputada Cristina Moreira (PS); 

  

O Senhor Presidente deu nota às Senhoras e aos Senhores Deputados que, 

após ter sido apurado que a supracitada iniciativa comunitária não versava 

sobre matéria da competência da CTSS, foi a mesma remetida à CAE para 

efeitos de redistribuição à comissão competente.  

 

5. Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2020)447 sobre a «Proposta 

alterada de REGULAMENTO DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que 

estabelece o Fundo Social Europeu Mais (FSE+)» (a remeter à CAE até quarta-feira, 1 

de julho) Relator: Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS); 

 

Foi concedida então a palavra ao Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro 

(PS), que de forma sucinta apresentou o relatório relativo à iniciativa europeia 

em epígrafe, identificando o seu objeto e referindo que os princípios da 
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subsidiariedade e proporcionalidade, consagrados no n.º 4 do artigo 5.º do 

Tratado da União Europeia, continuavam a ser respeitados pelo Regulamento 

proposto. 

 

A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) saudou e cumprimentou o Senhor 

Deputado relator pelo trabalho efetuado, indicando novamente a abstenção do 

seu Grupo Parlamentar, fundada na limitação das verbas disponibilizadas pela 

União Europeia, e não no relatório em particular.   

 

Em idêntico sentido, o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) indicou que o 

GP do BE se absteria igualmente nesta votação. 

 

Novamente no uso da palavra a Senhora Deputada Carla Barros (PSD) após 

agradecer ao Senhor Deputado relator o trabalho apresentado, deu nota que o 

seu Grupo Parlamentar não sinalizava qualquer objeção ao mesmo, pelo que o 

seu voto seria a favor. 

 

Submetido a votação, o presente relatório foi aprovado com os votos a favor 

dos GP do PS, PSD e CDS-PP e com as abstenções do PCP e do BE. 

 

6. Nova apreciação na generalidade (com apresentação, discussão e votação da 

proposta de texto de substituição da Comissão) 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 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) tomou da palavra para dar 

nota que a Senhora Deputada Marina Gonçalves (PS), que acompanhava o 

assunto em epígrafe, estava naquele momento a participar nos trabalhos da 5.ª 
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Comissão, pelo que solicitou o adiamento deste ponto da Ordem do Dia para a 

próxima reunião. Não se verificou nenhuma oposição a este pedido. 

 

7.   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 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»; 

 

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

relator: Petição n.º 96/XIV/1.ª, da iniciativa de António Batista Maurício (1 assinatura) - 

«Proposta de alteração do cálculo de penhoras sobre salários, pensões e outros 

rendimentos de trabalho”; Deputado relator (se necessário): Grupo Parlamentar do BE; 

 

9.   Apreciação e votação do relatório final da 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»; Deputada relatora: Rita Borges Madeira (PS); 

 

10.   Apreciação e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do 

BE, sobre a situação laboral na Fundação de Serralves; 

 

A propósito dos pontos 7,8, 9 e 10 da Ordem do Dia, o Senhor Presidente deu 

nota que os mesmos teriam que ser reagendados para a próxima reunião da 

CTSS, devido a dificuldades na ligação Skype que entretanto se verificaram, e 

pela impossibilidade de os Senhores e as Senhoras Deputadas que pretendiam 

intervir de forma remota o fazerem. 

 

11.   Outros assuntos: 
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a) Audição regimental da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social 

 

Entrando no último ponto da ordem do dia, o Senhor Presidente recordou os 

Senhores e os Senhoras Deputadas que a audição regimental da Senhora 

MTSSS, quarta (e última) audição regimental da Sessão Legislativa, teria lugar 

na próxima quarta-feira, dia 8 de julho, pelas 10h00.  

 

b) Conferência «Diagnóstico e perspetivas ao nível do emprego e das 

necessidades sociais resultantes da pandemia SARS-COV-2» 

 

De seguida, o Senhor Presidente deu nota às Senhoras e aos Senhores 

Deputados que a Conferência «Diagnóstico e perspetivas ao nível do emprego 

e das necessidades sociais resultantes da pandemia SARS-COV-2» 

calendarizada para o dia anterior, dia 7 de julho, teria que ser novamente 

adiada em função da marcação de Sessão Plenária para o mesmo dia, às 

15h00, não sendo possível a sobreposição da Sessão Plenária com a 

realização da Conferência.  

 

Posto isto, colocou à consideração das Senhoras e Senhores Deputados a 

realização da referida Conferência no início da 2.ª Sessão Legislativa do XIV 

Legislatura. O Senhor Presidente afirmou ainda que a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP) havia manifestado a sua indisponibilidade 

para estar presente na Conferência agendada para dia 7 de julho, sem no 

entanto ter indicado um representante da ANMP que pudesse eventualmente 

substituir o seu Presidente, pelo que colocou à consideração das Senhoras e 

dos Senhores Deputados da participação de quatro Presidentes de Câmaras 

Municipais, a designar pela CTSS, em substituição da ANMP.  

 

Tomaram então da palavra as Senhoras Deputadas Diana Ferreira (PCP) e 

Carla Barros (PSD) e o Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS), que 

manifestaram a sua concordância no que se refere ao reagendamento da 
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Conferência para o início da próxima Sessão Legislativa e defenderam de 

forma genérica que, tendo em conta o hiato temporal, se endereçasse um novo 

convite à ANMP e apenas perante a indisponibilidade desta se considerassem 

os convites individuais a Presidentes de Câmaras Municipais para participarem 

como oradores.  

 

c) Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 619/XIII/4ª, da 

iniciativa do SINDEL - Sindicato Nacional da Indústria e da Energia e 

outros (4075 assinaturas) - «Solicitam o reconhecimento da profissão dos 

trabalhadores da manutenção e montagem de aerogeradores como de 

desgaste rápido» da autoria da Senhora Deputada Olga Silvestre (PSD) 

 

O Senhor Presidente colocou à consideração dos Senhores e das Senhoras 

Deputadas a admissão deste ponto na Ordem do dia da presente reunião. O 

Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS) propôs então o adiamento da 

apreciação deste assunto para a próxima reunião da CTSS, para que o seu 

Grupo Parlamentar tivesse tempo de analisar o relatório. Não se verificou 

nenhuma oposição a este pedido. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 12:00 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 2 de julho 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 
 João Paulo Pedrosa 
 João Pinho de Almeida 
 José Moura Soeiro 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 Marta Freitas 
 Nuno Sá 
 Ofélia Ramos 
 Pedro Roque 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Hugo Oliveira 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Joaquina Matos 
 Olga Silvestre 
 Rita Borges Madeira 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Marina Gonçalves 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Helga Correia 
 Inês de Sousa Real 
 Isabel Pires 
 Pedro Rodrigues 
 
 


