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Aos 7 dias do mês de abril de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, na Sala 10 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 70 e 71, respetivamente de 30 e 31 
de março de 2021; 

  
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(2021)93 - «Proposta de DIRETIVA 

DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que reforça a aplicação do 
princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre 
homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de 
fiscalização do cumprimento»; 

   Deputada relatora: Cristina Mendes da Silva (PS); 
  

4. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 94/XIV/1.ª, da iniciativa de 
Celina Maria João Raposo e outros (991 assinaturas) – «Via Verde para Pacientes 
de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)»; 

            Deputada relatora: Diana Ferreira (PCP); 
  

5. Outros assuntos. 
___________________ 

 

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

Pedro Roque (PSD), deu início aos trabalhos, cumprimentando as Senhoras e os 

Senhores Deputados presentes na sala e os que participavam na reunião por via 

eletrónica, e dando conta que a questão sobre a alteração operada no Decreto da 

Assembleia da República n.º 120/XIV - «Alteração, por apreciação parlamentar, ao 

Decreto-Lei n.º 8-B/2021, de 22 de janeiro», já debatida nas reuniões ordinárias da 

Comissão das semanas anteriores, seria abordada na reunião da Conferência de 

Líderes desse mesmo dia, esperando-se que aí pudesse ser definitivamente dilucidada, 

pelo que não seria novamente apreciada nesta reunião. 

 

Isto posto, entrou-se de seguida na apreciação da Ordem do Dia, nos seguintes termos:   
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1. Apreciação e votação das atas das reuniões n.º 70 e 71, respetivamente de 30 e 31 

de março de 2021; 
 

Registando-se a ausência do Grupo Parlamentar (GP) do CDS-PP, as atas identificadas 

foram aprovadas por unanimidade, já com a retificação sinalizada pelo GP do PSD, 

imediatamente antes do início desta reunião, à ata n.º 71, de 31 de março.  

  
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 Senhor Presidente comunicou que na semana anterior apenas havia baixado à 

Comissão o Projeto de Resolução n.º 1167/XIV/2.ª (PSD) - «Reforço da proteção laboral 

dos cuidadores informais».  

  

3. Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2021)93 - «Proposta de DIRETIVA 
DO PARLAMENTO EUROPEU E DO CONSELHO que reforça a aplicação do 
princípio da igualdade de remuneração por trabalho igual ou de valor igual entre 
homens e mulheres mediante a transparência salarial e mecanismos de 
fiscalização do cumprimento»; 

   Deputada relatora: Cristina Mendes da Silva (PS); 
 

Foi concedida a palavra à Senhora Deputada relatora, que procedeu à apresentação do 

relatório em epígrafe, aludindo ao Pilar Europeu dos Direitos Sociais e à reafirmação do 

compromisso rumo à igualdade remuneratória pela Presidente da Comissão Europeia 

(CE), Ursula von der Leyen. Posto isto, fez igualmente referência ao objetivo, contexto 

e conteúdo da proposta, à respetiva base jurídica e ao cumprimento dos princípios da 

subsidiariedade e da proporcionalidade, concluindo pelo envio do relatório à Comissão 

de Assuntos Europeus, dando-se por finalizado o respetivo escrutínio. 

Depois de o Senhor Presidente ter sublinhado a relevância do tema, e de a Senhora 

Deputada Helga Correia (PSD) ter, de igual modo, saudado a Senhora Deputada 

relatora pelo trabalho efetuado, o relatório foi aprovado por unanimidade, registando-se 

ainda a ausência do GP do CDS-PP.    

  

4. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 94/XIV/1.ª, da iniciativa de 
Celina Maria João Raposo e outros (991 assinaturas) – «Via Verde para Pacientes 
de Esclerose Lateral Amiotrófica (ELA)»; 

             Deputada relatora: Diana Ferreira (PCP); 
 

A Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) apresentou o relatório da petição em 

epígrafe, começando por mencionar que a audição de peticionários se realizara ao 
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abrigo do n.º 2 do artigo 21.º da Lei do Exercício do Direito de Petição, visto que não 

havia sido atingido, ainda que por pouco, o limiar mínimo que impunha a sua realização 

obrigatória, nos termos do n.º 1 deste mesmo preceito, enfatizando a importância da 

sua concretização, já que permitira recolher o testemunho de peticionários e doentes 

com Esclerose Lateral Amiotrófica, remetendo nesse capítulo para a respetiva súmula. 

Por outro lado, e não obstante a importância do tema, que justificava o devido destaque, 

assinalou que a petição não reunia assinaturas suficientes para ser discutida em 

Plenário, cabendo aos Grupos Parlamentares diligenciar no sentido que considerassem 

mais oportuno. 

Depois de o Senhor Presidente ter sinalizado o relevo deste assunto, e de a Senhora 

Deputada Helga Correia (PSD) ter cumprimentado a Senhora Deputada relatora pelo 

trabalho desenvolvido, o relatório foi aprovado por unanimidade, continuando a registar-

se a ausência do GP do CDS-PP.     

   

5. Outros assuntos. 
 

1) No derradeiro ponto da Ordem de Trabalhos, o Senhor Presidente anunciou que a 

Comissão de Assuntos Europeus (CAE) convidara as Comissões permanentes da 

Assembleia da República, entre as quais a CTSS, a elaborar o relatório anual sobre a 

participação de Portugal na União Europeia, neste caso no ano de 2020. Informou que 

o mesmo deveria ser remetido à CAE até ao final do mês em curso, comprometendo-se 

o GP do PSD, a quem cabia desta vez designar o respetivo relator, a proceder à sua 

indicação com a maior brevidade possível. 

 

2) Quanto à redação final do Projeto de Resolução n.º 844/XIV/2.ª (PSD) - «Recomenda 

ao Governo que apresente, com carácter de urgência, o estudo relativo à definição das 

condições de acesso à reforma antecipada para as pessoas com deficiência», a 

Senhora Deputada Helga Correia (PSD) considerou que a proposta ora em análise, 

previamente distribuída por todos, apenas sugeria pequenas alterações à redação 

aprovada, que no seu entender seriam de acolher. Assim, não se verificando nenhuma 

oposição à fixação imediata da redação final desta iniciativa, a mesma foi estabelecida 

nos termos preconizados, sem votos contra, e registando-se a ausência do GP do CDS-

PP. 
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3) Quanto à Conferência Interparlamentar sobre Covid-19: impacto na saúde e efeitos 

sociais, a realizar em conjunto com a Comissão de Saúde, no âmbito da Dimensão 

Parlamentar da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia (AR-PPUE), 

na terça-feira seguinte, 13 de abril, entre as 8h45 e as 12h45 (hora portuguesa), e depois 

de inteirar os presentes sobre o programa da iniciativa, o Senhor Presidente deu nota 

que competia à Comissão nomear até dois representantes para participarem e 

eventualmente intervirem no período de debate do segundo e terceiro painéis, se assim 

o desejassem. Atendendo à habitual regra de composição das delegações, foi decidido 

de forma consensual que caberia aos GP do PS e do PSD designar um Deputado cada, 

apelando-se a que o pudessem fazer com a maior brevidade possível, atendendo à 

exiguidade dos prazos de inscrição. Foi ainda confirmado que o evento seria transmitido 

em direto, quer pelo Canal Parlamento, quer na página eletrónica da Dimensão 

Parlamentar da AR-PPUE. 

 

4) Por último, o Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) solicitou o agendamento da 

discussão do Projeto de Resolução n.º 1180/XIV/2.ª (PS) - «Recomenda a adoção de 

medidas com vista à partilha de informação para o acompanhamento e regulação da 

atividade de Apoio Social para Pessoas Idosas sem Alojamento» para a próxima reunião 

da CTSS, asseverando o Senhor Presidente que esse ponto seria incluído na Ordem do 

Dia da próxima reunião ordinária da Comissão.        

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:40 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 14 de abril 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) 
 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) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Mara Coelho (PS) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Emília Cerqueira (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 
 Luís Soares (PS) 
 Isabel Pires (BE) 
 João Pinho De Almeida (CDS-PP) 
 
 
 


