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Aos 30 dias do mês de julho de 2020, pelas 15:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na sala 1 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: 

     

1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 33 e 34, de 21 e 22 de julho de 2020; 
 
2. Fixação da redação final 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»; 
 
3. Fixação da redação final 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»; 
 
4. Outros assuntos. 

___________________ 

 

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social, Deputado Pedro 

Roque, deu início à reunião, cumprimentando as Senhores e os Senhores Deputados 

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

imediato na apreciação da Ordem do Dia, nos seguintes termos: 

 
1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 33 e 34, de 21 e 22 de julho de 2020; 
 

As atas em questão foram aprovadas por unanimidade, registando-se a ausência do 

Grupo Parlamentar (GP) do PAN. 

 
2. Fixação da redação final 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»; 
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Foi concedida a palavra à Senhora Deputada Isabel Pires (BE), que constatou que a 

proposta de redação final em apreço correspondia à discussão e votação efetuadas, 

pelo que o seu Grupo Parlamentar nada tinha a opor ao texto propugnado. 

Assim sendo, a redação final das iniciativas em epígrafe foi fixada por unanimidade, de 

acordo com os termos propostos, registando-se novamente a ausência do GP do PAN.  

 
3. Fixação da redação final 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»; 
 

De igual modo, e novamente na qualidade de proponente, a Senhora Deputada Isabel 

Pires (BE) confirmou que as alterações preconizadas obedeciam ao que fora aprovado 

em sede de Comissão e Plenário, sendo secundada no mesmo sentido pela Senhora 

Deputada Carla Madureira (PSD) e pelo Senhor Deputado João Pinho de Almeida 

(CDS-PP). 

Submetida a votação, a proposta de redação final foi aprovada por unanimidade, 

continuando a registar-se a ausência do GP do PAN.   

 
4.  Outros assuntos. 
 

No derradeiro ponto da Ordem de Trabalhos, e no seguimento do que havia sido 

comentado na reunião da semana anterior, o Senhor Presidente considerou mais 

prudente aguardar pelos agendamentos a realizar na reunião da Conferência de 

Líderes de 9 de setembro antes de confirmar uma nova data para a «Conferência - 

Diagnóstico e Perspetivas ao nível do emprego e das necessidades sociais resultantes 

da pandemia da doença COVID-19», que até já havia sido adiada anteriormente.   

Esta sugestão mereceu a concordância de todos os Grupos Parlamentares presentes. 
 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 15:10 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 8 de setembro de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Catarina Marcelino 
 Clara Marques Mendes 
 Diana Ferreira 
 Eduardo Barroco de Melo 
 Emília Cerqueira 
 Helga Correia 
 Isabel Pires 
 João Paulo Pedrosa 
 João Pinho de Almeida 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 Marina Gonçalves 
 Marta Freitas 
 Nuno Sá 
 Ofélia Ramos 
 Pedro Rodrigues 
 Pedro Roque 
 Tiago Barbosa Ribeiro 
 Carla Madureira 
 Cristina Moreira 
 Eduardo Teixeira 
 Firmino Marques 
 Hugo Oliveira 
 Joana Sá Pereira 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Joaquina Matos 
 Olga Silvestre 
 Sónia Fertuzinhos 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 Cristina Sousa 
 Fernando José 
 José Moura Soeiro 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Inês de Sousa Real 
 
 


