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ATA NÚMERO 61/XIV/ 2.ª SL 

 

Aos 10 dias do mês de fevereiro de 2021, pelas 09:30 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, no Auditório António de Almeida Santos 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 no 

seguimento de requerimento apresentado pelo GP do PSD sobre apoios às famílias 

que devam acompanhar os seus filhos em virtude do encerramento das escolas.  

II Parte  

 

Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao abrigo 

do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República. 

III Parte  

 

 
1 - Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do parecer 

e deliberação sobre a submissão a apreciação pública e eventuais consultas a realizar;  

 

2 - Discussão do Projeto de Resolução n.º 873/XIV/2.ª (BE) - «Alargamento dos 

beneficiários da prorrogação do subsídio de desemprego, prorrogação extraordinária 

do subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para trabalhadores 

independentes»;  

 3 - Outros assuntos.  

___________________ 

 

I Parte  

 

Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social no 

seguimento de requerimento apresentado pelo GP do PSD sobre apoios às famílias que 

devam acompanhar os seus filhos em virtude do encerramento das escolas.  
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O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque (PSD), que presidiu à reunião, cumprimentou e 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 

sua vinda à Comissão, nesta primeira parte, no âmbito de requerimento apresentado 

pelo GP do PSD. Posto isto, descreveu a metodologia adotada para aquela audição e 

deu a palavra à Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD) para a apresentação 

do referido requerimento, a que se seguiu a intervenção inicial da Senhora MTSSS. 

 

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

Deputados Paulo Moniz (PSD), Lúcia Araújo Silva (PS), José Moura Soeiro (BE), Diana 

Ferreira (PCP) e João Pinho Almeida (CDS-PP), respondendo a Senhora MTSSS de 

forma conjunta às questões colocadas. 

 

Findas as intervenções, o Senhor Deputado Paulo Moniz (PSD) ainda interpelou a mesa 

sobre a condução dos trabalhos, solicitando que ficasse registado em ata que a Senhora 

Ministra não respondera sobre o incumprimento da Lei n.º 70/2020, de 11 de novembro 

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

 

Realizou-se então uma breve pausa, antes de se iniciar a segunda parte da reunião.  

II Parte  

 

Audição da Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social ao abrigo 

do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República. (videoconferência)  

 

O Senhor Presidente da CTSS deu início à segunda parte da reunião, enquadrando a 

audição ao abrigo do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia da República. 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c305276593356745a57353062334e4259335270646d6c6b5957526c5132397461584e7a59573876596d4531595455324e574d744e444268596930304f4451354c546c6c5a4445744e7a63784d574e6a4e4467345a5445794c6e426b5a673d3d&fich=ba5a565c-40ab-4849-9ed1-7711cc488e12.pdf&Inline=true
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Após a alocução inicial da Senhora Ministra, usaram da palavra, em sede de primeira 

ronda de intervenções, os Senhores e as Senhoras Deputadas Carla Barros e Ofélia 

Ramos (PSD), João Paulo Pedrosa (PS), José Moura Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP) 

e João Pinho de Almeida (CDS-PP), tendo a Senhora MTSSS respondido 

individualmente às questões colocadas, em formato de pergunta-resposta. Durante o 

tempo destinado ao GP do PSD, também a Senhora Deputada Carla Barros efetuou 

uma interpelação à mesa, solicitando que constasse igualmente da ata que o seu Grupo 

Parlamentar apresentaria um requerimento escrito sobre o relatório intercalar do 

Tribunal de Contas de acompanhamento da medida “lay-off simplificado” e outras 

medidas associadas a este apoio.  

 

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

Deputadas Lina Lopes (PSD), Cristina Sousa (PS), José Moura Soeiro (BE), Emília 

Cerqueira (PSD), Diana Ferreira (PCP), Fernanda Velez (PSD), Marta Freitas (PS), 

Carla Madureira (PSD), Maria Manuel Rola (BE), Eduardo Teixeira (PSD), José Manuel 

Pureza (BE), Olga Silvestre (PSD) e Helga Correia (PSD), posto o que a Senhora 

Ministra, a Senhora Secretária de Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência e a 

Senhora Secretária de Estado da Ação Social, responderam ao conjunto e de forma 

sucessiva às questões formuladas. 

 

As audições foram objeto de gravação, a qual faz parte integrante desta ata e pode ser 

acedida na página da Comissão na Internet. 

 

Concluída a segunda parte, os trabalhos foram provisoriamente suspensos antes do 

início da terceira e última parte da reunião, aproveitando o Senhor Presidente para se 

despedir dos membros do Governo, cuja presença agradeceu.  

 

III Parte  

 

 
1 - Distribuição de iniciativas legislativas - designação do Deputado autor do parecer 

e deliberação sobre a submissão a apreciação pública e eventuais consultas a realizar;  

 

https://canal.parlamento.pt/?cid=5115&title=audicao-da-ministra-do-trabalho-solidariedade-e-seguranca-social
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Após o Senhor Vice-Presidente da CTSS, Deputado João Paulo Pedrosa (PS), ter 

assumido a condução dos trabalhos, informou que havia baixado à Comissão a 

Proposta de Lei n.º 72/XIV/2.ª (GOV) - «Aprova a lei-quadro do estatuto de utilidade 

pública» e o Projeto de Lei n.º 664/XIV/2.ª (PCP) - «Determina o alargamento, 

requalificação e criação de vagas na rede de equipamentos e serviços de apoio social 

e a contratação de trabalhadores para reforçar as necessidades do seu funcionamento» 

cabendo respetivamente ao Grupo Parlamentar (GP) do CDS-PP e do PSD, de acordo 

com as regras de distribuição, indicar um Deputado para o efeito. O GP do PSD indicou 

como relatora do Projeto de Lei n.º 664/XIV/2.ª (PCP) a Senhora Deputada Fernanda 

Velez (PSD). 

 

O Senhor Presidente em exercício deu também conhecimento que haviam baixado à 

Comissão para nova apreciação na generalidade o Projeto de Lei n.º 590/XIV/2.ª (PEV) 

- «Antecipação da idade da reforma dos trabalhadores com deficiência» e o Projeto de 

Lei n.º 617/XIV/2.ª (PAN) - «Regime especial de acesso à reforma antecipada para 

pessoas com deficiência», pelo prazo de 60 (sessenta) dias. 

 

Por último, informou que baixaram à Comissão os Projetos de Resolução n.ºs 

900/XIV/2.ª (CH) - «Pela possibilidade de os licenciados em criminologia poderem 

concorrer às vagas de especialista de polícia judiciária para o laboratório de polícia 

científica», 911/XIV/2.ª (PCP) - «Medidas para reforço da Rede de Equipamentos e 

Serviços de Apoio aos Idosos» e 914/XIV/2.ª (PEV) - «Reforço das medidas de apoio 

aos idosos que vivem sozinhos ou isolados», 929/XIV/2.ª (PEV) -«Prorrogação do prazo 

de garantia do subsídio desemprego e subsídio social de desemprego». 

 

2 - Discussão do Projeto de Resolução n.º 873/XIV/2.ª (BE) - «Alargamento dos 

beneficiários da prorrogação do subsídio de desemprego, prorrogação extraordinária do 

subsídio social de desemprego e acesso imediato aos apoios para trabalhadores 

independentes»; 

 

A discussão do supramencionado projeto de resolução decorreu nos termos que 

constam da respetiva informação, para a qual se remete, e que aqui se dá por 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45488
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45590
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45590
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45719
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45719
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45749
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheIniciativa.aspx?BID=45749
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reproduzida, registando-se as intervenções das Senhoras e dos Senhores Deputados 

José Moura Soeiro (BE), Nuno Sá (PS), Helga Correia (PSD) e Diana Ferreira (PCP). 

 

3- Outros Assuntos  

 

O Senhor Presidente em exercício informou os Senhores Deputados presentes que os 

proponentes haviam apresentado uma proposta conjunta de texto de substituição dos 

Projetos de Resolução n.º 814/XIV/2.ª (PSD), que baixou novamente à Comissão de 

Saúde sem votação, e n.º 841/XIV/2.ª (PS),  que baixou novamente à CTSS sem 

votação, e que a mesma poderia ser submetida à votação, caso não se verificasse 

nenhuma objeção por parte dos Grupos Parlamentares.  

 

A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) solicitou o adiamento deste ponto, 

atendendo a que a proposta conjunta de texto de substituição apresentada pelos 

proponentes apenas fora enviada na véspera, o que impossibilitara a sua análise 

detalhada. Não se verificou nenhuma oposição ao pedido.   

 

A reunião foi encerrada às 15:05 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, 

depois de lida e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 17 de fevereiro de 2021. 
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Folha de Presenças 
 
Estiveram presentes nesta reunião os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Cristina Sousa (PS) 
 Eduardo Barroco De Melo (PS) 
 Fernando José (PS) 
 João Paulo Pedrosa (PS) 
 Luís Soares (PS) 
 Marta Freitas (PS) 
 Nuno Sá (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 Carla Barros (PSD) 
 Clara Marques Mendes (PSD) 
 Helga Correia (PSD) 
 Lina Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Ofélia Ramos (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 José Moura Soeiro (BE) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 João Pinho De Almeida (CDS-PP) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Mara Coelho (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Emília Cerqueira (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 José Manuel Pureza (BE) 
 Paulo Moniz (PSD) 
 Maria Manuel Rola (BE) 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Isabel Pires (BE) 
 
 


