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Aos 23 dias do mês de setembro de 2020, pelas 10:30 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 - 10.30  

 

Audição dos representantes dos trabalhadores precários da Fundação de 

Serralves, sobre a sua situação laboral, a requerimento do Grupo Parlamentar 

do BE; 

 

II Parte - 12.00 (hora indicativa) 

 

1.   Apreciação e votação das atas das reuniões n.os 37 e 38, respetivamente 

de 9 e 16 de setembro de 2020; 

 

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)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); 

Deputada relatora: Marta Freitas (PS); 

 

4.   Apreciação e votação do relatório sobre a 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); 

Deputada relatora: Carla Barros (PSD); 
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5.   Apreciação e votação do parecer conjunto sobre o Projeto de Lei n.º 

414/XIV/1.ª - «Densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de empresa 

ou estabelecimento clarificando a sua aplicação nas situações de fornecimento 

de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza (16.ª alteração do Código do 

Trabalho)» e Projeto de Lei n.º 448/XIV/1.ª- «Introduz uma norma interpretativa 

do artigo 285.º do Código do Trabalho, tornando obrigatória a sua aplicação à 

adjudicação, por concurso público, de prestações de serviços públicos»; 

Deputada autora do parecer: Olga Silvestre (PSD); 

 

6.   Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 372/XIV/1.ª 

(PCP) - «Cria um regime de reforço de trabalhadores em equipamentos sociais 

e revoga a Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março»;  

Deputado autor do parecer: José Moura Soeiro (BE); 

 

7.   Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 474/XIV/1.ª 

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

COFACO»: eventual fixação de prazo para apresentação de propostas de 

alteração; 

 

8.   Apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a 2.ª 

Sessão Legislativa; 

 

9.   Apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão relativo à 1.ª 

Sessão Legislativa; 

 

10.   Outros assuntos. 

___________________ 

 

I Parte - 10.30  

 

Audição dos representantes dos trabalhadores precários da Fundação de 

Serralves, sobre a sua situação laboral, a requerimento do Grupo Parlamentar 

do BE; 
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Dando início à audição, a Senhora Presidente da Comissão de Cultura e Comunicação 

(CCC), Deputada Ana Paula Vitorino, deu as boas-vindas aos representantes dos 

trabalhadores precários da Fundação de Serralves, Inês Soares, Raquel Sambade e 

Patrícia do Vale, bem como a Ricardo Dias e Andreia Coutinho, que participaram por 

videoconferência, e explicou a metodologia dos trabalhos e a grelha de tempos a 

utilizar, dando então a palavra ao Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) que, na 

qualidade de requerente, expôs os fundamentos para a presente audição, e sendo 

então concedida a palavra aos auditados, para uma intervenção inicial. 

 

De seguida, usaram da palavra os Senhores Deputados Eduardo Barroco de Melo 

(PS), Maria Germana Rocha (PSD), Diana Ferreira (PCP), João Pinho de Almeida 

(CDS-PP), Cristina Rodrigues (Ninsc) e José Moura Soeiro (BE) que colocaram 

algumas questões, tendo os representantes dos trabalhadores precários respondido 

individualmente a cada um dos Senhores Deputados.  

 

Antes do início da segunda ronda, assumiu a presidência o Senhor Presidente da 

Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado Pedro Roque. 

 

Nesta segunda ronda intervieram os Senhores Deputados Eduardo Barroco de Melo 

(PS), José Moura Soeiro (BE) e Diana Ferreira (PCP), tendo os representantes dos 

trabalhadores precários respondido no final e em conjunto às questões colocadas. 

 

Entretanto os Grupos Parlamentares do PSD e do CDS-PP e a Senhora Deputada 

Cristina Rodrigues (Ninsc) comunicaram prescindir do uso da palavra nesta segunda 

ronda. 

 

De seguida, a Senhora Presidente da CCC deu por encerrada a audição. 

 

A documentação entregue e o registo vídeo encontram-se disponíveis na página da 

audição. 

 

https://canal.parlamento.pt/?cid=4815&title=audicao-dos-representantes-dos-trabalhadores-precarios-da-fundacao-de
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=115699
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Concluída a I parte, os trabalhos foram provisoriamente suspensos antes do início da 

II e última parte da reunião, que decorreu na Sala 10 do Palácio de S. Bento.   

 

   II Parte - 12.00 (hora indicativa) 

 

1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.os 37 e 38, respetivamente 

de 9 e 16 de setembro de 2020; 

 

As atas em epígrafe foram aprovadas por unanimidade. 

 

2. Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do 

parecer e deliberação sobre a submissão a apreciação pública e 

eventuais consultas a realizar; 

 

O GP do PS comprometeu-se a indicar posteriormente o relator do Projeto de Lei n.º 

510/XIV/1.ª (PCP) - «Assegura a remuneração de referência a 100% aos 

trabalhadores que integram grupos de risco, no âmbito da doença Covid-19». 

 

O Senhor Presidente comunicou ainda que haviam baixado à CTSS os Projetos de Lei 

n.os 491/XIV/1.ª (PAN) - «Aumenta as garantias dos beneficiários de prestações de 

desemprego no âmbito das regras referentes à formação profissional, alterando o 

Decreto-Lei n.º 220/2006, de 3 de Novembro» e 495/XIV/1.ª (BE) - «Alarga e melhora 

as condições de acesso e os períodos de concessão do subsídio de desemprego e do 

subsídio social de desemprego (17.ª alteração do Regime Jurídico de Proteção no 

Desemprego)» cujo parecer seria elaborado em conjunto com o Projeto de Lei n.º 

18/XIV/1.ª (PCP) - «Melhora as regras de atribuição e altera a duração e montantes do 

subsídio de desemprego e subsídio social de desemprego», pelo Senhor Deputado 

Relator já designado anteriormente, ou por outro Senhor Deputado a indicar pelo GP 

do PSD. 

 

O Senhor Presidente aproveitou também para informar que baixaram à Comissão os 

Projetos de Lei n.os 504/XIV/1.ª (BE) - «Conversão em contrato de trabalho das bolsas 

dos profissionais recrutados para reforço do apoio aos lares e a outros equipamentos 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45235
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45235
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45209
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45209
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45209
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45214
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43966
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=43966
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45224
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45224
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sociais», 503/XIV/1.ª (PCP) - «Defende e reforça os direitos dos trabalhadores em 

caso de transmissão de empresa ou estabelecimento, no setor privado ou no setor 

público, por adjudicação de fornecimento de serviços que se concretize por concurso 

público, ajuste direto ou qualquer outro meio previsto» e 490/XIV/1.ª (CDS-PP) - 

«Atualização em 6% do Compromisso de Cooperação celebrado com as entidades do 

setor social e solidário» e cuja discussão na generalidade estava já agendada para o 

dia seguinte, quinta-feira, 24 de setembro, motivo pelo qual não era possível a 

elaboração do competente parecer em tempo útil.  

 

3. Apreciação e votação do relatório sobre a 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);Deputada relatora: Marta Freitas (PS); 

 

Foi então concedida a palavra à Senhora Deputada Marta Freitas (PS), que na 

qualidade de relatora procedeu à apresentação do relatório sobre a iniciativa europeia 

em epígrafe, aludindo ao seu objeto, conteúdo, motivação e enquadramento, e 

concluindo pelo envio à Comissão de Assuntos Europeus, fazendo referência ao 

cumprimento dos princípios da proporcionalidade e subsidiariedade. Colocado à 

votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, já depois de o Senhor Presidente ter 

agradecido o trabalho realizado. 

 

4. Apreciação e votação do relatório sobre a 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);Deputada relatora: Carla Barros (PSD); 

 

A Senhora Deputada Carla Barros (PSD) apresentou o relatório sobre a iniciativa 

europeia em epígrafe, aludindo igualmente ao seu objeto, conteúdo, motivação e 

enquadramento, e concluiu pelo envio à Comissão de Assuntos Europeus, fazendo 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45224
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45223
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45223
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45223
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45223
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45208
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45208
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ainda referência ao cumprimento dos princípios da proporcionalidade e 

subsidiariedade. Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade, 

novamente com o agradecimento do Senhor Presidente pelo trabalho efetuado.  

 

5. Apreciação e votação do parecer conjunto sobre o Projeto de Lei n.º 

414/XIV/1.ª - «Densifica o regime jurídico aplicável à transmissão de 

empresa ou estabelecimento clarificando a sua aplicação nas situações 

de fornecimento de serviços de vigilância, alimentação ou limpeza (16.ª 

alteração do Código do Trabalho)» e Projeto de Lei n.º 448/XIV/1.ª- 

«Introduz uma norma interpretativa do artigo 285.º do Código do Trabalho, 

tornando obrigatória a sua aplicação à adjudicação, por concurso público, 

de prestações de serviços públicos». Deputada autora do parecer: Olga 

Silvestre (PSD); 

 

A Senhora Deputada Olga Silvestre (PSD) apresentou de forma sucinta o parecer, 

indicando que as iniciativas legislativas cumpriam 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, depois 

de o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE), na qualidade de autor do projeto de 

lei, e o Senhor Presidente terem agradecido o trabalho desenvolvido.  

 

6. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 372/XIV/1.ª 

(PCP) - «Cria um regime de reforço de trabalhadores em equipamentos 

sociais e revoga a Portaria n.º 82-C/2020, de 31 de março»; Deputado 

autor do parecer: José Moura Soeiro (BE); 

 

O Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE) apresentou as suas desculpas pelo facto 

de o parecer ter sido entregue à Comissão com reduzida antecedência, apresentando-

o de forma abreviada, indicando que a iniciativa legislativa cumpria todos os requisitos 

legais, constitucionais e regimentais aplicáveis e necessários para a sua discussão em 

sessão plenária. Colocou, no entanto, à consideração dos Senhores Deputados 

presentes se deveria ser promovida a consulta pública do Projeto de Lei, tendo em 

conta a matéria subjacente. Os Senhores Deputados presentes concordaram que o 
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assunto era uma questão de legislação laboral de fronteira e comprometeram-se a 

analisar a questão com mais pormenor antes da votação da iniciativa, agendada para 

a sexta-feira seguinte, dia 25 de setembro, bem como do Projeto  de Lei n.º 

504/XIV/1.ª (BE) - «Conversão em contrato de trabalho das bolsas dos profissionais 

recrutados para reforço do apoio aos lares e a outros equipamentos sociais», 

distribuído no segundo ponto desta reunião, e que poderia carecer de igual modo de 

submissão a discussão pública.  

 

Colocado à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

 

7. Discussão e votação na especialidade do Projeto de Lei n.º 474/XIV/1.ª 

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

COFACO»: eventual fixação de prazo para apresentação de propostas de 

alteração; 

 

Neste ponto, a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) sugeriu que fosse 

fixado um prazo para a apresentação de propostas de alteração até à sexta-feira 

seguinte, 25 de setembro. A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) contrapôs, 

aludindo a um prazo demasiado curto e sugerindo a alteração do prazo para 

apresentação de propostas para segunda-feira, dia 28 de setembro, o que mereceu a 

concordância de todos os presentes. 

 

 8.   Apreciação e votação do plano de atividades da Comissão para a 2.ª 

Sessão Legislativa; 

 

 9.   Apreciação e votação do relatório de atividades da Comissão relativo à 1.ª 

Sessão Legislativa; 

 

Passando à votação conjunta dos pontos 8 e 9 da ordem do dia, o plano e o relatório 

de atividades da Comissão foram aprovados por unanimidade, tendo o Senhor 

Deputado Eduardo Barroco de Melo (PS) exprimido que o seu Grupo Parlamentar 

concordava com a transposição do conteúdo do Plano de Atividades da Sessão 
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Legislativa (SL) anterior que a pandemia da doença COVID-19 impedira de 

concretizar.   

 

 10.   Outros assuntos. 

 

No derradeiro ponto da ordem do dia, o Senhor Presidente informou que o GP do PAN 

já não faria parte da CTSS, em virtude da alteração da composição deste GP, tendo 

em conta a passagem da Senhora Deputada Cristina Rodrigues a Não Inscrita e da 

deliberação da Conferência de Líderes no que concerne ao número de Comissões que 

o GP do PAN pretendia integrar, tendo em conta as disposições regimentais 

aplicáveis.  

 

Neste momento, o Senhor Presidente aproveitou para congratular a Senhora 

Deputada Helga Correia pela sua eleição como Coordenadora do GP do PSD na 

CTSS, informando que as Senhoras Deputadas Lina Lopes (PSD) e Ofélia Ramos 

(PSD) haviam sido indicadas como Vice-Coordenadoras. 

  

De seguida, o Senhor Presidente deu nota que a redação final da 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», que já havia sido enviada para todos os Senhores 

Deputados, poderia ser discutida e votada durante a presente reunião caso se 

verificasse a anuência de todos os presentes. Não se registando qualquer oposição ao 

sugerido, foi a redação final aprovada por unanimidade, nos termos propostos.  

 

Posto isto, o Senhor Presidente referiu que as Jornadas Parlamentares do PSD 

decorreriam nos dias 20 e 21 de outubro e alertou para o facto de dia 21 de outubro 

ser uma quarta-feira, o que poderia levar à alteração da reunião da CTSS dessa 

semana para quinta-feira, após a reunião plenária. 

 

Uma vez que não haviam sido apresentadas propostas de alteração à 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 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45060
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45060
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as Diretivas (UE) 2017/159 e 2018/131» dentro do prazo anteriormente fixado, o 

Senhor Presidente informou que a mesma seria reencaminhada para votações 

sucessivas (generalidade, especialidade e final global) em Plenário na sexta-feira 

seguinte.  

 

Por último, o Senhor Presidente propôs que, malgrado os dois reagendamentos 

anteriores, a «Conferência - Diagnóstico e Perspetivas ao nível do emprego e das 

necessidades sociais resultantes da pandemia da doença COVID-19» pudesse 

decorrer a 6 de outubro, e no formato anteriormente aprovado (preferencialmente por 

videoconferência e sem a presença de público) o que também recolheu a 

concordância dos Grupos Parlamentares. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:00 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 24 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 
 Isabel Pires 
 João Paulo Pedrosa 
 João Pinho de Almeida 
 José Moura Soeiro 
 Lina Lopes 
 Luís Soares 
 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: 
 
 
 


