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Aos 16 dias do mês de setembro de 2020, pelas 09:00 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 conjunta com a Comissão de Saúde) Audição da Senhora 

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Senhora Ministra 

da Saúde, na sequência de requerimentos apresentados pelos Grupos 

Parlamentares do CDS-PP, PSD e PAN. 

 

 II Parte -12.30 (hora indicativa) 

 

1.   Análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizadas 

pela Comissão de Assuntos Europeus, em especial:  

- COM(2020)275 - «Proposta de RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO sobre o 

ensino e a formação profissionais (EFP) em prol da competitividade 

sustentável, da justiça social e da resiliência » (a remeter à CAE até sexta-

feira, 25 de setembro); 

Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 

 

- COM(2020)277 - «Proposta de RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO relativa a 

Uma ponte para o emprego - Reforçar a Garantia para a Juventude e que 

substitui a Recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao 

estabelecimento de uma Garantia para a Juventude» (a remeter à CAE até 

sexta-feira, 25 de setembro); 

Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 

 

2.   Apreciação e votação do parecer sobre 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»; Deputada autora do parecer: Diana Ferreira (PCP); 

 



   
COMISSÃO DE TRABALHO E SEGURANÇA SOCIAL 

 

ATA NÚMERO 38/XIV/2.ª SL 

 

3.   Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 474/XIV/1.ª 

(PSD) - «Programa especial de apoio social aos ex-trabalhadores da 

COFACO»; Deputada autora do parecer: Grupo Parlamentar do PAN; 

 

4.   Outros assuntos. 

___________________ 
 

I Parte (Audição conjunta com a Comissão de Saúde) Audição da Senhora 

Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e da Senhora Ministra 

da Saúde, na sequência de requerimentos apresentados pelos Grupos 

Parlamentares do CDS-PP, PSD e PAN. 

 

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

Porque, acompanhado na mesa pela Senhora Presidente da Comissão de Saúde, 

Deputada Maria Antónia Almeida Santos, pela Senhora Ministra da Saúde, Marta 

Temido, e pela Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana 

Mendes Godinho, cumprimentou todos os presentes e deu início aos trabalhos, 

referindo a grelha que iria ser utilizada nesta audição conjunta. 

 

Usaram da palavra, para intervenções iniciais em que deram conta das razões que 

fundamentaram os respetivos requerimentos, os Senhores Deputados João Pinho de 

Almeida (requerimento do CDS-PP), Clara Marques Mendes (requerimento do PSD) e 

Bebiana Cunha (requerimento do PAN), tendo respondido, no final das intervenções, 

as Senhoras Ministras da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social. 

  

Seguiram-se, na primeira ronda, as intervenções dos Senhores Deputados Tiago 

Barbosa Ribeiro (PS), Ricardo Baptista Leite e Clara Marques Mendes (PSD), José 

Moura Soeiro (BE), João Oliveira (PCP), Ana Rita Bessa (CDS-PP) e Bebiana Cunha 

(PAN), tendo as Senhoras Ministras da Saúde e do Trabalho, Solidariedade e 

Segurança Social respondido aos comentários e questões colocadas, individualmente, 

após cada intervenção dos Grupos Parlamentares. Neste ponto dos trabalhos, a 

Senhora Presidente da Comissão de Saúde passou a assegurar a presidência da 

reunião. 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c304e45557931515543387a4d6955794d4546315a476e4470384f6a627955794d4752684a54497754576c7561584e30636d456c4d6a426b595355794d464e687737706b5a53776c4d6a424e6157357063335279595355794d4752764a54497756484a68596d4673614738734a5449775532397361575268636d6c6c5a47466b5a5355794d47556c4d6a42545a576431636d4675773664684a5449775532396a615746734a5449775a5355794d4752684a54497752476c795a585276636d4574523256795957776c4d6a426b595355794d464e687737706b5a5335775a47593d&fich=32+Audi%c3%a7%c3%a3o+da+Ministra+da+Sa%c3%bade%2c+Ministra+do+Trabalho%2c+Solidariedade+e+Seguran%c3%a7a+Social+e+da+Diretora-Geral+da+Sa%c3%bade.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a54497755464e454c4355794d444533587a4134587a49774d6a41756347526d&fich=Requerimento+GP+PSD%2c+17_08_2020.pdf&Inline=true
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764f554e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c3142425469387a4d7955794d464a6c6358566c636d6c745a573530627955794d484268636d456c4d6a426864575270773666446f32386c4d6a426b595355794d453170626d6c7a64484a684a5449775a47456c4d6a425459634f365a47556c4d6a41744a544977624746795a584d6c4d6a426b5a5355794d476c6b62334e76637955794d47556c4d6a4254546c4d756347526d&fich=33+Requerimento+para+audi%c3%a7%c3%a3o+da+Ministra+da+Sa%c3%bade+-+lares+de+idosos+e+SNS.pdf&Inline=true
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Na segunda ronda, usaram da palavra os Senhores Deputados Sónia Fertuzinhos 

(PS), Clara Marques Mendes (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP) e 

Ana Rita Bessa (CDS-PP), que colocaram às Senhoras Ministras várias questões, 

respondidas, em conjunto, no final das intervenções dos Grupos Parlamentares. 

 

A Senhora Presidente da Comissão de Saúde e o Senhor Presidente da Comissão de 

Trabalho e Segurança Social agradeceram a disponibilidade das Senhoras Ministras 

para esta audição e todos os esclarecimentos prestados, encerrando-a às 12:40 

horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida e aprovada, será 

devidamente assinada, podendo o respetivo vídeo/gravação ser acedido neste link. 

 

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

II e última parte da reunião.   

 

    II Parte -12.30 (hora indicativa) 

 

1. Análise e decisão sobre o escrutínio de iniciativas europeias sinalizadas pela 

Comissão de Assuntos Europeus, em especial: COM(2020)275 - «Proposta de 

RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO sobre o ensino e a formação profissionais (EFP) 

em prol da competitividade sustentável, da justiça social e da resiliência » (a remeter à 

CAE até sexta-feira, 25 de setembro); Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 

COM(2020)277 - «Proposta de RECOMENDAÇÃO DO CONSELHO relativa a Uma 

ponte para o emprego - Reforçar a Garantia para a Juventude e que substitui a 

Recomendação do Conselho, de 22 de abril de 2013, relativa ao estabelecimento de 

uma Garantia para a Juventude» (a remeter à CAE até sexta-feira, 25 de setembro); 

Deputado relator: Grupo Parlamentar do PSD; 

 

A Comissão decidiu proceder ao escrutínio das iniciativas europeias elencadas, sendo 

designada relatora da COM(2020)277 a Senhora Deputada Carla Barros (PSD) e da 

COM(2020)277 a Senhora Deputada Marta Freitas (PS). 

 

https://canal.parlamento.pt/?cid=4802&title=audicao-da-ministra-da-saude-e-da-ministra-do-trabalho-solidariedade
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2. Apreciação e votação do parecer sobre 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»; 

Deputada autora do parecer: Diana Ferreira (PCP); 

 

A Senhora Deputada relatora 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. Colocado à 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do GP do 

PAN.  

 

3. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 474/XIV/1.ª (PSD) - 

«Programa especial de apoio social aos ex-trabalhadores da COFACO»; 

Deputada autora do parecer: Grupo Parlamentar do PAN; 

 

O Senhor Presidente deu nota que o GP do PAN não se encontrava representado na 

reunião e que o Projeto de Lei em epígrafe estava agendado para a reunião plenária 

do dia seguinte. Posto isto, questionou os Senhores Deputados presentes se 

pretendiam agendar nova reunião no dia seguinte para que fosse possível a 

apresentação do parecer pelo GP do PAN. O Senhor Deputado José Moura Soeiro 

(BE) sugeriu então que o parecer fosse votado ainda que com a ausência do GP do 

PAN, uma vez que todos haviam recebido o texto final por email e estavam reunidas 

as condições para se proceder à votação. Não se registando qualquer oposição ao 

sugerido, o parecer foi aprovado por unanimidade, registando-se a ausência do GP do 

PAN. 

 

 4.   Outros assuntos. 

 

No derradeiro ponto da ordem do dia, o Senhor Presidente informou os Senhores 

Deputados que o GP do PS nomeara o Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) 

como 1.º Vice-Presidente da CTSS, em substituição da Senhora Deputada Catarina 

Marcelino (PS). 
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De seguida, o Senhor Presidente deu nota que a Comissão de Cultura e Comunicação 

(CCC) submetera à consideração da CTSS o agendamento da audição com 

representantes de trabalhadores precários da Fundação de Serralves e com a 

Autoridade para as Condições de Trabalho (ACT) para a próxima quarta-feira, dia 23 

de setembro. Passando a palavra ao GP autor do requerimento, o Senhor Deputado 

José Moura Soeiro (BE), referiu não ter nada a opor em relação à data proposta, 

frisando que o requerimento para ouvir a ACT, os trabalhadores da Fundação de 

Serralves e o Conselho de Administração tinha sido entregue em junho, 

congratulando-se pelo agendamento destas audições conjuntas. Não se registando 

oposição por parte dos restantes Grupos Parlamentares às datas elencadas, o Senhor 

Presidente introduziu o último ponto dos outros assuntos.  

 

Neste ponto, referiu que o GP do PSD enviara um requerimento com o propósito de 

ser constituída uma Subcomissão Eventual de Acompanhamento da Situação dos 

Lares de Terceira Idade. Relembrou que o requerimento tinha sido entregue após a 

distribuição da Ordem de Trabalhos e que, como tal, apenas seria discutido mediante 

a concordância de todos os presentes.  

 

Tomou da palavra a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD), que 

apresentou o requerimento do seu GP, explicando que a criação desta Subcomissão 

Eventual iria ao encontro da preocupação do seu Grupo Parlamentar com os idosos 

que se encontram em lares de terceira idade, no contexto da pandemia da doença 

Covid-19, e das falhas que se verificaram ao nível da resposta do Governo. Apelou à 

colaboração de todos os Grupos Parlamentares no sentido de acompanhar este 

assunto e, bem assim, os relatórios que a CTSS ainda iria receber na sequência do 

que fora discutido na audição da MS e da MTSSS na primeira parte da reunião, 

possibilitando-se desta forma a discussão e apresentação de contributos por todos os 

Grupos Parlamentares sobre esta temática.  

 

Nesta sequência, o Senhor Presidente informou que os Grupos Parlamentares que 

desejassem intervir deveriam pronunciar-se sobre a admissão do requerimento, de 

modo a permitir a sua discussão.  

 

../../15%20-%20Requerimentos%20dos%20Grupos%20Parlamentares/15.2%20-%20PSD/08_Requerimento%20do%20GP%20PSD,%2014_09_2020%20Criação%20Subcomissão%20-%20Lares.pdf
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Neste seguimento, interveio o Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS) que 

declarou que o seu GP não se opunha à discussão do requerimento, apontando que o 

mesmo padecia de vários problemas: i) o requerimento tinha no seu conteúdo 

afirmações que não correspondem à realidade, como se depreendeu das declarações 

da MTSSS na primeira parte da reunião; ii) a criação de uma subcomissão não seria 

uma opção produtiva, uma vez que a CTSS poderia voltar a ouvir a MTSSS sempre 

que tal se revelasse necessário no sentido de ser esclarecida sobre a situação nas 

estruturas residenciais para idosos, sem prejuízo da audição de outras entidades. 

Acrescentou ainda que já fora aprovada em Plenário a constituição de uma Comissão 

Eventual para o acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à pandemia 

da doença COVID-19 e do processo de recuperação económica e social e questionou 

em que medida a criação de uma Subcomissão iria acrescentar ao âmbito desta 

última.  

 

Seguiu-se a intervenção da Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP), que declarou 

não se opor à votação do requerimento, visto estar em causa uma matéria que se 

prendia com a vulnerabilidade da população idosa e salientou a importância de 

continuar a acompanhar e fiscalizar a atuação do Governo quanto a este assunto. 

Referiu igualmente que a questão das estruturas residenciais para idosos poderia ser 

debatida na Comissão Eventual já referida e que, por essa razão, o seu Grupo 

Parlamentar abster-se-ia na votação do requerimento.  

 

Neste momento, usou da palavra o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), 

afirmando que o requerimento apresentado não permitia descortinar qual o objeto da 

Subcomissão, nem qual o seu período de duração, nem tampouco o que diferenciaria 

a constituição de uma Subcomissão da criação de um Grupo de Trabalho dentro da 

CTSS com o mesmo âmbito.  

 

De novo no uso da palavra, a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) 

recordou que o GP do BE poderia apresentar as propostas que entendesse relevantes 

para a criação de um debate sério sobre a situação atual das estruturas residenciais 

para idosos, e que as mesmas seriam igualmente debatidas em Comissão. Destarte, 

referiu que o requerimento a ser votado sugeria a criação de uma Subcomissão uma 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44888
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44888
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=44888
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vez que o seu escopo era específico e não seria abordado com igual atenção na 

Comissão Eventual para o Acompanhamento da aplicação das medidas de resposta à 

pandemia da doença Covid-19. Esclareceu que o objeto da mesma seria o 

acompanhamento da situação nos lares de idosos em consequência da pandemia 

Covid-19 e que, nessa aceção, não seria possível vislumbrar qual o período de 

duração da mesma. Finalizou frisando que o objetivo principal da proposta em análise 

seria a realização de um trabalho conjunto entre os vários Grupos Parlamentares e 

que o GP do PSD não obstaculizaria a criação de um Grupo de Trabalho sobre a 

situação nos lares.  

 

De novo no uso da palavra o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) questionou se 

o GP do PSD iria naquele momento votar a constituição de uma Subcomissão ou de 

um Grupo de Trabalho e se ambos funcionariam simultaneamente.  

 

O Senhor Presidente referiu neste momento que a apreciação e votação da 

constituição de um Grupo de Trabalho pressuporia a rejeição do requerimento em 

discussão e seria necessariamente realizada num momento posterior.  

 

O Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS) questionou ainda se o GP do PSD 

poderia elencar quais as entidades que pretenderia ouvir no âmbito da Subcomissão a 

constituir. 

 

A Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) esclareceu nesse momento que 

apenas seria discutida a criação de um Grupo de Trabalho na eventualidade de o 

requerimento do PSD ser rejeitado e que nunca fora sugerido que fosse criada uma 

Subcomissão e um Grupo de Trabalho a funcionar em simultâneo sobre o mesmo 

assunto. 

 

O Senhor Presidente colocou então à votação o requerimento do GP do PSD, que foi 

rejeitado com os votos contra do PS, os votos a favor do PSD, CDS-PP e BE e a 

abstenção do PCP.  
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:30 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 17 de setembro de 2020. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Carla Barros 
 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 
 Ana Maria Silva 
 Bebiana Cunha 
 Carla Madureira 
 Cristina Mendes da Silva 
 Firmino Marques 
 Hugo Oliveira 
 Joana Sá Pereira 
 João Oliveira 
 José Manuel Pureza 
 Mara Coelho 
 Maria Germana Rocha 
 Maria Joaquina Matos 
 Olga Silvestre 
 Rita Borges Madeira 
 Sandra Pereira 
 Sónia Fertuzinhos 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
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 Inês de Sousa Real 
 Isabel Pires 
 
 


