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Aos 22 dias do mês de julho de 2020, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 3 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 do relatório final da Petição n.º 577/XIII/4ª, da 

iniciativa de Renato Fialho de Mendonça e Vasconcellos e outros (4439 

assinaturas) - "Solicitam a redução da idade de reforma para pessoas com 

deficiência”;  

Deputada Relatora: Sandra Pereira (GP PSD); 

 

 2.   Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 634/XIII/4.ª, da 

iniciativa de Felipe Pereira da Costa e outros (126 assinaturas) - "Solicitam 

alteração legislativa à Lei do Seguro Social Voluntário, com vista à inclusão dos 

portugueses na diáspora no Sistema de Segurança Social”.  

Deputada Relatora: Marta Freitas (GP PS). 

 

 3.   Outros Assuntos. 

___________________ 

     

A Senhora Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), 

Deputada Catarina Marcelino, que presidiu à reunião em virtude de o Senhor 

Presidente se encontrar a participar nos trabalhos de outra Comissão parlamentar, deu 

início à mesma, cumprimentando as Senhores e os Senhores Deputados presentes na 

sala e os que participavam na reunião por via eletrónica, e entrando-se de seguida na 

apreciação da Ordem do Dia, nos seguintes termos: 

 

1. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 577/XIII/4ª, da 

iniciativa de Renato Fialho de Mendonça e Vasconcellos e outros (4439 

assinaturas) - "Solicitam a redução da idade de reforma para pessoas com 

deficiência”;  

Deputada Relatora: Sandra Pereira (GP PSD); 

 



   
COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

 

ATA NÚMERO 34/XIV/ 1.ª SL 

 

Foi concedida a palavra à Senhora Deputada Sandra Pereira (PSD), que lamentou 

não ter sido possível a apresentação do relatório em epígrafe na reunião da CTSS do 

dia anterior, o que se devera à sobreposição de trabalhos parlamentares. De seguida, 

apresentou o relatório sobre a petição em epígrafe, informando sobre o seu objeto e  

as diligências efetuadas e concluindo pela sua remessa ao Senhor Presidente da 

Assembleia da República, tendo em vista o agendamento do debate em sessão 

plenária e sugerindo que todos os contributos recebidos no âmbito do Projeto de Lei 

n.º 165/XIV/1.ª (BE) - «Redução da idade da reforma das pessoas com deficiência» 

fossem anexado ao relatório da petição, por razões de economia processual e por 

dizerem respeito ao mesmo assunto.  

No uso da palavra, os Senhores Deputados Tiago Barbosa Ribeiro (PS), José Moura 

Soeiro (BE) e Inês de Sousa Real (PAN) saudaram a Senhora Deputada Sandra 

Pereira (PSD) pelo trabalho elaborado, posto o que a Senhora Presidente em 

exercício colocou o relatório à votação, que foi aprovado por unanimidade registando-

se a ausência do CDS-PP. 

 

2. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 634/XIII/4.ª, da 

iniciativa de Felipe Pereira da Costa e outros (126 assinaturas) - "Solicitam 

alteração legislativa à Lei do Seguro Social Voluntário, com vista à inclusão dos 

portugueses na diáspora no Sistema de Segurança Social”.  

Deputada Relatora: Marta Freitas (GP PS). 

 

De seguida, a Senhora Presidente em exercício colocou à votação o relatório da 

petição em epígrafe, que já havia sido apresentado pela Senhora Deputada Marta 

Freitas (PS) na reunião do dia anterior, e que foi aprovado por unanimidade 

registando-se a ausência do CDS-PP.  

 

 3.   Outros Assuntos. 

 

A Senhora Vice-Presidente deu nota que havia baixado à CTSS, na generalidade, a 

Proposta de Lei n.º 51/XIV/1.ª (GOV) - «Autoriza o Governo a legislar em matéria 

relativa ao destacamento de trabalhadores no âmbito de uma prestação de serviços, 

transpondo a Diretiva (UE) n.º 2018/957» e que a mesma seria submetida a 
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apreciação pública pelo período de 30 dias, pelo que, não se registando qualquer 

objeção, seria distribuída na presente reunião, cabendo a elaboração de parecer ao 

GP do PCP. Não se registando oposição, a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) 

indicou que assumiria a elaboração do relatório desta iniciativa legislativa.  

 

Por fim, o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) indicou que o relatório final da 

Petição n.º 55/XIV/1.ª - «Petição para instituição do dia do nutricionista» seria 

apresentado na próxima reunião da Comissão, e solicitou que fosse igualmente 

incluída na Ordem do Dia dessa reunião a discussão do Projeto de Resolução n.º 

578/XIV/1.ª (BE) - «Campanha pública de divulgação do Estatuto do Cuidador 

Informal»,  que havia baixado à CTSS dois dias antes, a 20 de julho.  

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:20 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 28 de julho de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Catarina Marcelino 
 Clara Marques Mendes 
 Cristina Sousa 
 Diana Ferreira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Emília Cerqueira 
 Helga Correia 
 Inês de Sousa Real 
 João Paulo Pedrosa 
 José Moura Soeiro 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 Marina Gonçalves 
 Marta Freitas 
 Nuno Sá 
 Ofélia Ramos 
 Pedro Rodrigues 
 Pedro Roque 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Alberto Fonseca 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Eduardo Teixeira 
 Firmino Marques 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Joaquina Matos 
 Paulo Porto 
 Rita Borges Madeira 
 Sandra Pereira 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 Fernando José 
 Isabel Pires 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 João Pinho de Almeida 
 
 


