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Aos 14 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 72 e 73, respetivamente de 6 e 7 
de abril 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. 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»; 

  
4. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a Petição n.º 

227/XIV/2.ª, da iniciativa de Joana Micaela Amaral Furtado de Oliveira e outros (106 
assinaturas) - «Alteração do cálculo da remuneração de referência atribuída no 
subsídio por gravidez de risco, excluindo da base de cálculo meses em que 
ocorreram penalizações salariais pelas imposições governamentais de 
confinamento decorrentes da COVID-19»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 

  
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 da alteração da representação do Grupo Parlamentar (GP) do 

CDS-PP na Comissão, que doravante contaria com o Deputado Pedro Morais Soares 

como membro efetivo, em substituição do Deputado João Pinho de Almeida, que 

passaria a membro suplente. Deste forma, e depois de o saudar em nome pessoal e da 

CTSS, concedeu a palavra ao Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP), que 

acompanhava a reunião em formato virtual, que agradeceu a saudação que lhe havia 

sido dirigida.   

 

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 72 e 73, respetivamente de 6 e 7 

de abril de 2021; 

 

As atas identificadas foram aprovadas por unanimidade, registando-se a ausência do 

GP do PCP, e com a ressalva efetuada pelo Senhor Deputado Pedro Morais Soares 

(CDS-PP), por não ter participado nas reuniões a que as mesmas diziam respeito.  

  

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 deu nota que havia baixado à Comissão o Projeto de Lei n.º 

778/XIV/2.ª (CH) - «Pela Alteração da Lei de Bases da Segurança Social, estimulando 

a contribuição de beneficiários de subsídios de longa duração na execução de funções 

públicas, sempre que para isso existam condições». Foi designado como relator o 

Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE). Por outro lado, o Senhor Presidente 

anunciou que haviam igualmente baixado à CTSS no dia anterior os Projetos de Lei n.º 

790/XIV/2.ª - «Garante o direito dos trabalhadores à desconexão profissional» e 

791/XIV/2.ª - «Reforça os direitos dos trabalhadores em regime de teletrabalho», ambos 

da iniciativa da Senhora Deputada Cristina Rodrigues, e cuja elaboração de parecer 

caberia, atendendo à distribuição anterior de iniciativas sobre matérias conexas, e salvo 

indicação em contrário, às Senhoras Deputadas Diana Ferreira (PCP) e Clara Marques 

Mendes (PSD). Atendendo ao previsível arrastamento da discussão na generalidade 

dos dois projetos de lei para a reunião plenária de 5 de maio, o Senhor Presidente 

sugeriu que o prazo de apreciação pública pudesse ser reduzido excecionalmente para 

20 (vinte) dias. Não se verificou nenhuma oposição ao preconizado.     

 

De igual modo, o Senhor Presidente comunicou que havia dado entrada o 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», que seria precisamente objeto de 

discussão no ponto seguinte da Ordem de Trabalhos, no seguimento do demandado 

pelos proponentes.   
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3. 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»; 

 

Com efeito, a discussão do referido projeto de resolução decorreu nos termos que 

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

reproduzida, registando-se as intervenções dos Senhores Deputados João Paulo 

Pedrosa (PS), Pedro Morais Soares (CDS-PP) e José Moura Soeiro (BE) e da Senhora 

Deputada Maria Germana Rocha (PSD). 

  

4. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a Petição n.º 
227/XIV/2.ª, da iniciativa de Joana Micaela Amaral Furtado de Oliveira e outros (106 
assinaturas) - «Alteração do cálculo da remuneração de referência atribuída no 
subsídio por gravidez de risco, excluindo da base de cálculo meses em que 
ocorreram penalizações salariais pelas imposições governamentais de 
confinamento decorrentes da COVID-19»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 

 

A petição em epígrafe foi admitida por unanimidade, registando-se ainda a ausência do 

GP do PCP. O GP do PS indicou que procederia à designação do respetivo relator com 

a maior brevidade possível.   

  
5. Outros assuntos. 

 

No âmbito do derradeiro ponto da Ordem do Dia, e no seguimento do ponto prévio desta 

reunião, o Senhor Presidente lembrou que o GP do CDS-PP era representado no Grupo 

de Trabalho – Audiências (GT-A) pelo Senhor Deputado João Pinho de Almeida e no 

Grupo de Trabalho – Direitos das Pessoas com Deficiência (GT-DPD) pela Senhora 

Deputada Cecília Meireles, aproveitando para deixar à consideração deste Grupo 

Parlamentar alguma alteração nesta composição. 

 

Por outro lado, o Senhor Presidente transmitiu igualmente que a Audição Pública 

dedicada à apresentação do estudo relativo à antecipação da idade da reforma das 

pessoas com deficiência, cuja organização estava a ser conduzida pelo GT-DPD, já não 

se poderia realizar na data inicialmente reservada para o efeito (20 de abril), atendendo 

a que o estudo não fora atempadamente remetido ao Parlamento, pelo que se 

procederia em breve ao seu reagendamento, logo que o documento fosse facultado pelo 

Governo. A este respeito, a Senhora Deputada Helga Correia (PSD) reforçou a 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c305276593356745a57353062334e4a626d6c6a6157463061585a685132397461584e7a595738764e546c6c4d4445774d544d744e4751335a6930305a544a6b4c54686c593249745a574d355a5745354e324a6a4d4463344c6e426b5a673d3d&fich=59e01013-4d7f-4e2d-8ecb-ec9ea97bc078.pdf&Inline=true
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necessidade de o estudo ser publicado e enviado pelo Governo com a indispensável 

antecedência. 

 

Por fim, o Senhor Presidente mencionou que se realizara no dia anterior, 13 de abril, 

entre as 8h45 e as 12h45 (hora portuguesa), a Conferência Interparlamentar sobre 

Covid-19: impacto na saúde e efeitos sociais, concretizada em conjunto com a 

Comissão de Saúde, no âmbito da Dimensão Parlamentar da Presidência Portuguesa 

do Conselho da União Europeia (AR-PPUE). Referindo-se ao sucesso da iniciativa, 

aludiu ao respetivo programa e ao seu desenvolvimento, destacando os oradores 

convidados, o debate levado a cabo e as correspondentes conclusões, assim como 

registou que o modelo da videoconferência continuava a ser o possível, dado o contexto 

pandémico que ainda se vivia.   

 

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, 21 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) 
 Luís Soares (PS) 
 Marta Freitas (PS) 
 Nuno Sá (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Sílvia Torres (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) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 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: 
 

 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 
 

 --- 
 


