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Aos 30 dias do mês de março de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na Sala do Senado do Palácio de S. 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: 

 
I Parte – 11h00 
  
Audição do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 
(ULSAM) sobre violação da lei laboral no serviço de imagiologia dessa unidade, em 
conjunto com a Comissão de Saúde (videoconferência). 
  
II Parte – 12h30 
  
Audição da Subcomissão de Trabalhadores da refinaria do Porto da Petrogal, a propósito 
do seu anunciado encerramento, em conjunto com a Comissão de Economia, Inovação, 
Obras Públicas e Habitação (videoconferência). 

___________________ 

 
I Parte – 11h00 
  
Audição do Conselho de Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho 
(ULSAM) sobre violação da lei laboral no serviço de imagiologia dessa unidade, em 
conjunto com a Comissão de Saúde (videoconferência). 
 

O Senhor Vice-Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), 

Deputado João Paulo Pedrosa (PS), que assumiu a condução dos trabalhos em função 

da impossibilidade de o Senhor Presidente estar presente nesta fase inicial, 

cumprimentou e deu as boas-vindas ao Senhor Presidente do Conselho de 

Administração da Unidade Local de Saúde do Alto Minho (ULSAM), Dr. Franklim Ramos, 

explicando que esta primeira parte da reunião era conjunta com a Comissão de Saúde, 

e enquadrando a sua presença em ambas as Comissões, por videoconferência, no 

âmbito de requerimento apresentado pelo GP do BE. Posto isto, descreveu a 

metodologia adotada para aquela audição, dando a palavra ao Senhor Deputado José 

Moura Soeiro (BE) para a apresentação do referido requerimento, a que se seguiu a 

intervenção inicial do Senhor Presidente do Conselho de Administração da ULSAM. 

 

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

Deputadas Anabela Rodrigues (PS), Eduardo Teixeira e Jorge Salgueiro Mendes (PSD), 

José Moura Soeiro (BE) e Diana Ferreira (PCP), respondendo o Senhor Presidente do 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c305276593356745a57353062334e4259335270646d6c6b5957526c5132397461584e7a595738765a6a49354d6d526d593251745a5441344d4330304e5451334c574930596a4d745a6d59774d5749304e545532596d46684c6e426b5a673d3d&fich=f292dfcd-e080-4547-b4b3-ff01b4556baa.pdf&Inline=true
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Conselho de Administração da ULSAM de forma conjunta e sucessiva às questões 

colocadas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

Depois de o Senhor Presidente em exercício dar por concluída a audição, agradecendo 

a participação do Senhor Presidente do Conselho de Administração da ULSAM e os 

esclarecimentos prestados, deu conta que a segunda audição desse dia seria 

concretizada no Auditório António de Almeida Santos, a partir das 12h30, já com a 

presença do Senhor Presidente da 10.ª Comissão.  

  
II Parte – 12h30 
  
Audição da Subcomissão de Trabalhadores da refinaria do Porto da Petrogal, a propósito 

do seu anunciado encerramento, em conjunto com a Comissão de Economia, Inovação, 

Obras Públicas e Habitação (videoconferência). 

 

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social (CTSS), Deputado 

Pedro Roque (PSD), cumprimentou e deu as boas-vindas ao Senhor Coordenador da 

Subcomissão de Trabalhadores (Sub. CT) da Refinaria do Porto da Petrogal, Telmo 

Silva, e ao Senhor Coordenador da Comissão Central de Trabalhadores (CCT) da 

Petrogal, Hélder Guerreiro, e bem assim ao Senhor Vice-Presidente da Comissão de 

Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação ali presente, Deputado Pedro 

Coimbra (PS), explicando que a segunda parte da reunião era conjunta com esta 

Comissão, e enquadrando a presença dos convidados, por videoconferência, no âmbito 

de requerimento apresentado pelo GP do BE. Posto isto, descreveu a metodologia 

adotada para aquela audição, dando a palavra ao Senhor Deputado José Moura Soeiro 

(BE) para a apresentação do referido requerimento, a que se seguiram as intervenções 

iniciais do Senhor Coordenador da Sub. CT da Refinaria do Porto da Petrogal e do 

Senhor Coordenador da CCT da Petrogal. 

 

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

Deputados Fernando José (PS), Carla Barros (PSD), José Moura Soeiro (BE), Diana 

Ferreira (PCP) e Bebiana Cunha (PAN), respondendo o Senhor Coordenador da Sub. 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116854
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/10_CTSS/CTSS_CS_20210330_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5293&title=audicao-do-conselho-de-administracao-da-unidade-local-de-saude-do-alto
https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c30467963585670646d39446232317063334e68627939535a5846315a584a70625756756447397a4c314a6c6358566c636d6c745a573530627955794d4564514a544977516b55734a5449774d546c664d4446664d6a41794d5355794d4367794b5335775a47593d&fich=Requerimento+GP+BE%2c+19_01_2021+(2).pdf&Inline=true
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CT da Refinaria do Porto da Petrogal e o Senhor Coordenador da CCT da Petrogal de 

forma conjunta e sucessiva às questões colocadas. 

 

A audição foi gravada em suporte áudio e vídeo, constituindo parte integrante desta ata, 

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

Nada mais havendo a tratar, e depois de o Senhor Presidente ter agradecido a 

participação dos convidados e os esclarecimentos prestados por ambos, a reunião foi 

encerrada às 13:55 horas, dela se tendo lavrado a presente ata, a qual, depois de lida 

e aprovada, será devidamente assinada. 

 

Palácio de São Bento, 7 de abril de 2021. 

 

  

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=116855
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/06_CEIOPH/CEIOPH_CTSS_20210330_2_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5292&title=audicao-da-subcomissao-de-trabalhadores-da-petrogal-da-refinaria-do-po
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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) 
 Helga Correia (PSD) 
 Lina Lopes (PSD) 
 Maria Germana Rocha (PSD) 
 Ofélia Ramos (PSD) 
 Olga Silvestre (PSD) 
 Pedro Roque (PSD) 
 Isabel Pires (BE) 
 José Moura Soeiro (BE) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Mara Coelho (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Sónia Fertuzinhos (PS) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Emília Cerqueira (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 


