
   
COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

 
ACTA NÚMERO 30/XIV/1.ª SL 

 
Aos 8 dias do mês de julho de 2020, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, na Sala do Senado 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: 

 

I 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. 

 

II Parte 

 

1.   Apreciação e votação do parecer sobre a Proposta de Lei n.º 45/XIV/1.ª 

(GOV) - «Autoriza o Governo a legislar em matéria de trabalho a bordo das 

embarcações de pesca e da atividade de marítimos a bordo de navios, 

transpondo as Diretivas (UE) 2017/159 e 2018/131»; Deputado autor do parecer: 

José Moura Soeiro (BE); 

 

2.   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»; 

 

3.   Apreciação e votação do requerimento, apresentado pelo Grupo Parlamentar 

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

 

4.   Outros assuntos. 
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___________________ 

I 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. 

 

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

Pedro Roque, deu as boas vindas à Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social (MTSSS), Ana Mendes Godinho, 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, à Senhora Secretária de 

Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, e às Senhoras e Senhores Deputados 

presentes, enquadrando a audição ao abrigo do n.º 2 do artigo 104.º do Regimento da 

Assembleia da República. 

 

Após a alocução inicial da Senhora Ministra, usaram da palavra, em sede de primeira 

ronda de intervenções, as Senhoras e os Senhores Deputados Carla Barros (PSD), 

Marina Gonçalves (PS), José Moura Soeiro (BE), Vera Prata e Diana Ferreira (PCP) e 

João Pinho de Almeida (CDS-PP), tendo a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social respondido individualmente às questões colocadas. 

 

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

Deputados Carla Madureira (PSD), João Paulo Pedrosa (PS), José Moura Soeiro (BE), 

Diana Ferreira (PCP) e João Pinho de Almeida (CDS-PP), posto o que a Senhora 

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

Profissional e o Senhor Secretário de Estado da Segurança Social, responderam ao 

conjunto das questões formuladas. 

 

Intervieram, em sede de terceira ronda, as Senhoras e os Senhores Deputados Cristina 

Sousa (PS), Helga Correia (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP), Maria 
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Joaquina Matos (PS), Olga Silvestre (PSD), Nelson Peralta (BE), Marta Freitas (PS), 

Lina Lopes (PSD), Cristina Moreira (PS), Maria Germana Rocha (PSD), Eduardo 

Barroco de Melo (PS) e Ana Maria Silva (PS). A Senhora Ministra e a Senhora Secretária 

de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência responderam no final ao conjunto 

das questões. 

 

A audição foi objeto de gravação, a qual faz parte integrante desta ata e pode ser 

acedida na página da Comissão na Internet. 

 

Concluída a I Parte, os trabalhos foram provisoriamente suspensos antes do início da II 

e última parte da reunião.   

 

II Parte 

 

1. Apreciação e votação do parecer sobre a Proposta de Lei n.º 45/XIV/1.ª 

(GOV) - «Autoriza o Governo a legislar em matéria de trabalho a bordo das 

embarcações de pesca e da atividade de marítimos a bordo de navios, 

transpondo as Diretivas (UE) 2017/159 e 2018/131»; Deputado autor do 

parecer: José Moura Soeiro (BE); 

 

O Senhor Deputado relator apresentou de forma sucinta o parecer, indicando que a 

iniciativa legislativa cumpria todos os requisitos legais, constitucionais e regimentais 

aplicáveis e necessários para a sua discussão em sessão plenária. Por fim, informou os 

Senhores Deputados que o prazo de 20 dias de apreciação pública apenas terminaria 

em 24 de julho e deixou à consideração dos presentes se tal deveria ser mencionado 

no relatório, não se registando porém nenhuma intervenção nesse sentido. 

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência 

do GP do PAN.  

 

2.   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 
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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»; 

 

O Senhor Presidente deu nota que o ponto em epígrafe fora adicionado a pedido do GP 

do PSD, no entanto, não estariam ainda reunidas as condições para que um texto 

conjunto das várias iniciativas pudesse ser discutido.  

 

Tomando a palavra, a Senhora Deputada Carla Madureira (PSD) referiu não ter sido 

possível até ao momento construir um texto comum e apelou a um esforço dos Grupos 

Parlamentares proponentes no sentido de encontrarem uma redação conjunta para os 

seus projetos com a brevidade possível. O Senhor Presidente sugeriu então que este 

ponto da Ordem de Trabalhos fosse adiado por uma semana para que fosse possível 

uma derradeira tentativa de consensualização, com a anuência dos Senhores 

Deputados presentes.  

 

2. Apreciação e votação do requerimento, apresentado pelo Grupo 

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

 

O Senhor Presidente referiu que a apreciação do requerimento em epígrafe fora adiada 

na reunião anterior por dificuldades técnicas de ligação ao Skype e passou de imediato 

a palavra ao Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), para a correspondente 

apresentação.  

 

O Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) fundamentou a apresentação do 

requerimento, que deu também entrada na Comissão de Cultura e Comunicação (CCC), 

afirmando a necessidade de promover uma discussão sobre os problemas laborais da 

Fundação de Serralves, em especial com os trabalhadores do serviço educativo, 
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importando apurar qual a ação inspetiva da Autoridade para as Condições no Trabalho 

(ACT) até ao momento. 

 

Tomando da palavra, a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) referiu que o 

seu Grupo Parlamentar (GP) formalizara um requerimento oral na CCC com o objetivo 

de requerer um relatório da ação inspetiva efetuado pela ACT à Fundação de Serralves 

e que tinha nota que a CCC já havia recebido este mesmo relatório. Assim, sugeriu que 

fosse adiada a votação do requerimento do GP do BE até ao envio desse documento à 

CTSS.  

 

Foi então concedida a palavra ao Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS), que 

concordou com a posição manifestada pela Senhora Deputada Clara Marques Mendes 

(PSD), no sentido de adiar a discussão e votação do requerimento até análise do 

relatório remetido pela ACT.  

 

A este propósito interveio o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), afirmando que 

teve conhecimento do relatório enviado pela ACT e referindo que o mesmo consiste 

numa mera comunicação referente às diligências inspetivas que terão sido realizadas e 

não num relatório inspetivo. Acrescentou que o requerimento não se prendia apenas 

com as diligências inspetivas realizadas pela ACT, mas de forma mais premente com a 

situação dos trabalhadores a quem não foi garantida a continuidade de rendimentos 

durante a pandemia COVID-19, a cessação de diálogo que se verificou entre estes 

trabalhadores e o Conselho de Administração e ainda o facto de muitos trabalhadores 

terem sido afastados das suas funções, sendo que a Fundação Serralves estaria em 

processo de recrutamento de trabalhadores para as mesmas tarefas. Reforçou que o 

facto de existir um relatório inspetivo da ACT vinha fortalecer a necessidade defendida 

pelo GP do BE de ser realizada uma audição às entidades em causa. 

 

Em síntese, o Senhor Presidente concluiu que a votação sobre o relatório apresentado 

ficaria a aguardar o envio do documento recebido pela CCC, apelando aos Serviços que 

pudessem contactar esta Comissão com a maior brevidade possível. 

 

4.   Outros assuntos. 
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 Nova apreciação na generalidade do Projeto de Lei n.º 427/XIV/1.ª (PCP) 

- «Cria um regime excecional e temporário de suspensão do contrato de trabalho por 

não pagamento pontual da retribuição»; 

 

A propósito do derradeiro ponto da ordem do dia, o Senhor Presidente passou a palavra 

à Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP), que informou que a iniciativa legislativa em 

epígrafe estaria em apreciação pública e poderia ser votada na Sessão Plenária de 23 

de julho, pelo que, a ser aprovada na generalidade, seria apenas discutida na 

especialidade na próxima sessão legislativa.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 14:15 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 8 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 
 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 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 


