
   
Comissão de Trabalho e Segurança Social 

 

ATA NÚMERO 78/XIV/2.ª SL 

 

Aos 28 dias do mês de abril de 2021, pelas 10:00 horas, reuniu a Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, na Sala 2 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: 

 

I Parte – 10h 
  
Audiência com a CPES – Confederação Portuguesa de Economia Social 
  
II Parte – 11h 
  

1. Apreciação e votação da ata das reuniões n.º 76, de 21 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. Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2021)102 - «COMUNICAÇÃO DA 

COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 
ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Plano de Ação 
sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais»; 

             Deputada relatora: Clara Marques Mendes (PSD); 
  

4. Apreciação e votação do relatório sobre o Relatório «Portugal na União Europeia 
– 2020» - a remeter à CAE até sexta-feira, 30 de abril de 2021; 

             Deputado relator: Eduardo Teixeira (PSD); 
  

5. Outros assuntos. 
___________________ 

 

I Parte – 10h 
  
Audiência com a CPES – Confederação Portuguesa de Economia Social 
 

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

Pedro Roque (PSD), cumprimentou e deu as boas-vindas aos representantes da CPES 

– Confederação Portuguesa de Economia Social, dando início à audiência, descrevendo 

a metodologia adotada, e dando a palavra ao Comendador Manuel Santos Gomes, 

Presidente da Direção da Confederação, que apresentou, por via remota, a sua 

exposição inicial. Seguiu-se ainda neste momento inicial a intervenção do Dr. Manuel 

de Lemos, na qualidade de Vice-Presidente da CPES.  

 

https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudiencia.aspx?BID=116681
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Na ronda única de intervenções usaram da palavra as Senhoras Deputadas Cristina 

Mendes da Silva (PS), Lina Lopes (PSD) e Diana Ferreira (PCP) e o Senhor Deputado 

José Moura Soeiro (BE), respondendo o Eng. Francisco Silva, Diretor-Geral da CPES, 

e o Dr. Marco Domingues e o Dr. Rosário Cação, enquanto Vice-Presidentes da 

Confederação, de forma conjunta e sucessiva às questões colocadas. 

 

A audiência foi gravada em suporte áudio, constituindo parte integrante desta ata, pelo 

que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

Nada mais havendo a apreciar, o Senhor Presidente agradeceu a presença e a 

participação de todos, em especial dos representantes da CPES, realizando-se então 

uma breve pausa, antes de se dar início à segunda parte da reunião. 

  
II Parte – 11h 
 

Retomou-se então a apreciação da Ordem de Trabalhos, nos seguintes termos: 

1. Apreciação e votação da ata das reuniões n.º 76, de 21 de abril de 2021; 

A ata identificada foi aprovada 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 Senhor Presidente deu conta que haviam baixado à Comissão os Projetos de Lei n.º 

806/XIV/2.ª (PEV) - «Altera o código do trabalho com vista a regular o teletrabalho de 

forma mais justa», 808/XIV/2.ª (PS) - «Procede à regulação do teletrabalho», 

811/XIV/2.ª (PAN) - «Regulamenta o teletrabalho no setor público e privado, cria o 

regime de trabalho flexível e reforça os direitos dos trabalhadores em regime de trabalho 

à distância, procedendo à alteração do Código do Trabalho, da Lei Geral do Trabalho 

em Funções Públicas e da Lei n.º 98/2009, de 04 de setembro» e 812/XIV/2.ª (PSD) - 

«Altera o regime jurídico-laboral do teletrabalho (19ª alteração ao Código do Trabalho e 

1ª alteração da Lei nº 98/2009, de 4 de setembro, que regulamenta o regime de 

reparação de acidentes de trabalho e de doenças profissionais)», todos sobre a mesma 

matéria, e que seriam distribuídos, salvo indicação em contrário, à Senhora Deputada 

Clara Marques Mendes (PSD), a quem já cabia a elaboração de parecer sobre iniciativas 

http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/10_CTSS/CTSS_20210428_1_VC.mp3
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conexas, em especial os Projetos de Lei n.º 745/XIV/2.ª (BE) e 765/XIV/2.ª (PCP). A 

este respeito, e considerando a que a Senhora Deputada relatora era também autora 

do Projeto de Lei n.º 812/XIV/2.ª (PSD), a Senhora Deputada Helga Correia (PSD) 

solicitou que a elaboração esta iniciativa pudesse ser distribuída a outro Grupo 

Parlamentar, o que não mereceu oposição. O Senhor Presidente esclareceu que 

posteriormente se contactaria o Grupo Parlamentar do novo relator, em função da grelha 

de distribuição, e bem assim que todos os projetos de lei elencados seriam submetidos 

a apreciação pública pelo período de 20 dias, atendendo ao seu previsível arrastamento 

para a reunião plenária de quarta-feira, 5 de maio.  

 

Por outro lado, foi ainda comunicado que haviam baixado à Comissão os Projetos de 

Resolução n.º 1222/XIV/2.ª (PSD) - «Recomenda ao Governo que promova um amplo 

debate com os Parceiros Sociais com vista à celebração de um Acordo de Concertação 

Social sobre as matérias relativas ao futuro do trabalho, designadamente sobre as 

matérias do teletrabalho e do Trabalho dos Nómadas Digitais», 1228/XIV/2.ª (PAN) - 

«Recomenda ao Governo que negoceie no quadro da Comissão Permanente de 

Concertação Social a criação de incentivo à adoção de mecanismos de trabalho à 

distância» e 1217/XIV/2.ª (PSD) - «Recomenda ao Governo que complemente o 

Programa de Estabilidade com um Programa de Investimentos e um Programa de 

Medidas Socias», esta última apenas em conexão, já que a competência primacial cabia 

à 5.ª Comissão, estando já a sua discussão em Plenário agendada para 29 de abril, em 

conjunto com o Programa de Estabilidade.      

 
3. Apreciação e votação do relatório sobre a COM(2021)102 - «COMUNICAÇÃO DA 

COMISSÃO AO PARLAMENTO EUROPEU, AO CONSELHO, AO COMITÉ 
ECONÓMICO E SOCIAL EUROPEU E AO COMITÉ DAS REGIÕES - Plano de Ação 
sobre o Pilar Europeu dos Direitos Sociais»; 

         Deputada relatora: Clara Marques Mendes (PSD); 
 

Tendo em conta as dificuldades da Senhora Deputada em aceder à reunião por via 

eletrónica, passou-se à apreciação do ponto seguinte, com a indicação que este terceiro 

ponto seria retomado logo que possível.   

  

4. Apreciação e votação do relatório sobre o Relatório «Portugal na União Europeia 
– 2020» - a remeter à CAE até sexta-feira, 30 de abril de 2021; 

             Deputado relator: Eduardo Teixeira (PSD); 
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O Senhor Deputado relator procedeu a apresentação do relatório em epígrafe, dando 

conta que o mesmo abordava as temáticas do Capítulo XI (Emprego e Assuntos Sociais) 

do Título VII - Políticas Internas da União Europeia (UE), com especial enfoque nas 

iniciativas levadas a cabo pela União em 2020, constituindo o contributo da CTSS para 

o parecer global a elaborar pela Comissão de Assuntos Europeus (CAE). Isto posto, 

aludindo às referências feitas no relatório subjacente ao Semestre Europeu, ao 

Emprego, às Políticas Sociais e à Igualdade de Género e Não Discriminação, concluiu 

pela prioridade dada pela União Europeia à concretização de medidas favoráveis à 

igualdade, ao emprego e à proteção social, em linha com o Pilar Europeu dos Direitos 

Sociais e pela participação ativa de Portugal na construção de uma Europa Social, 

Igualitária e Não Discriminatória, propondo-se por fim que o relatório fosse remetido à 

CAE, por ser esta a Comissão competente para a apreciação global do relatório do 

Governo. 

Depois de o Senhor Presidente e os Senhores Deputados Pedro Morais Soares (CDS-

PP) e João Paulo Pedrosa (PS) terem saudado o Senhor Deputado relator pelo trabalho 

desenvolvido, a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP), não obstante ter 

acompanhado os cumprimentos dirigidos ao Senhor Deputado Eduardo Teixeira (PSD), 

até pela complexidade do tema sobre o qual se debruçava, esclareceu que o seu Grupo 

Parlamentar se absteria nesta votação, não pelo respetivo teor, mas pelas questões de 

fundo e estruturais que lhe estavam inerentes, da própria União Europeia. 

Submetido a votação, o relatório foi aprovado com os votos a favor do PS, do PSD e do 

CDS-PP e com a abstenção do BE e do PCP.    

 

5. Outros assuntos. 

 

i) No derradeiro ponto da Ordem do Dia, e depois de se ter frustrado nova tentativa de 

ligação com a Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD), tendo em vista a 

apreciação do terceiro ponto desta reunião, o Senhor Presidente deu nota, no 

seguimento do que já havia sido comunicado na pretérita semana, do convite da 6.ª 

Comissão, agora já para realização conjunta (e não apenas para participação) da 

audição, por videoconferência, da Autoridade para as Condições do Trabalho (ACT), a 

requerimento do GP do BE, a propósito da falta de fiscalização da Lei n.º 45/2018, de 

10 de agosto - «Regime jurídico da atividade de transporte individual e remunerado de 
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passageiros em veículos descaracterizados a partir de plataforma eletrónica», que se 

realizaria na terça-feira, 11 de maio, pelas 10h30, apelando a que os Senhores 

Coordenadores pudessem articular com os Coordenadores desta Comissão sobre a 

representação de cada um dos Grupos Parlamentares, acrescentando que faria o 

mesmo com o Senhor Presidente em exercício da 6.ª Comissão, Deputado Pedro 

Coimbra (PS). 

 

ii) Por outro lado, o Senhor Presidente assinalou que a audição pública preconizada na 

reunião ordinária da semana anterior, dedicada ao Livro Verde sobre o Futuro do 

Trabalho, teria que ser reagendada, já que na data indiciariamente reservada, terça-

feira, 18 de maio, teria lugar uma reunião plenária, a partir das 15h. Foi assim 

consensualizado o adiamento da iniciativa por uma semana, para terça-feira, 25 de 

maio, sem embargo dos novos agendamentos e das diretrizes que viessem a ser 

emanadas pela Conferência de Líderes que decorria àquela hora. 

 

iii) Em terceiro lugar, o Senhor Presidente fez menção ao convite da APODIT – 

Associação Portuguesa de Direito do Trabalho, para o XIII Congresso Europeu da 

Sociedade Internacional de Direito do Trabalho e da Segurança Social, que decorreria 

em formato online, de 5 a 7 de maio, sobre o tema do Trabalho na Era Digital, 

salientando que a Associação endereçara um convite para o Presidente e mais cinco 

membros da Comissão. Deste modo, sugeriu que fosse atribuído um convite a cada um 

dos Grupos Parlamentares, com a ressalva de o já referido debate sobre teletrabalho, 

que decorreria na reunião plenária de quarta-feira, 5 de maio, poder previsivelmente 

condicionar a participação dos Senhores Deputados na tarde desse dia. 

Esta condição foi subscrita pela Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP), que defendeu 

que a resposta deveria ser afirmativa, mas salvaguardando igualmente as reuniões dos 

Grupos Parlamentares, que por norma decorriam na manhã de quinta-feira, e a eventual 

realização de uma reunião plenária na manhã de sexta-feira, 7 de maio.  

O Senhor Presidente confirmou que se comunicaria a participação dos Grupos 

Parlamentares com as restrições indicadas, ás quais acrescentou as decorrentes da 

Cimeira Social, a organizar na cidade do Porto no dia 7 de maio. 
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iv) Foi também fixada sem votos contra a redação final 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», registando-se a ausência do CDS-PP, já depois de 

o Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) ter manifestado a sua concordância com 

a proposta apresentada, previamente distribuída por todos. 

 

v) Quanto aos requerimentos apresentados na véspera da reunião pelo GP do BE, para 

audição dos representantes do Estado nos Conselhos de Administração, 

respetivamente, da Fundação de Serralves e da Fundação Casa da Música, foi decidido 

que a sua apreciação teria lugar na reunião ordinária subsequente, no seguimento de 

um pedido nesse sentido formulado pelo GP do PS. 

 

vi) Neste momento, e confirmando-se o estabelecimento da respetiva ligação eletrónica, 

o Senhor Presidente deu a palavra à Senhora Deputada Clara Marques Mendes (PSD), 

que de forma sucinta procedeu à apresentação do relatório sobre a COM(2021)102.        

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:45 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 5 de maio 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) 
 Isabel Pires (BE) 
 José Moura Soeiro (BE) 
 Diana Ferreira (PCP) 
 Pedro Morais Soares (CDS-PP) 
 Cristina Mendes Da Silva (PS) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Mara Coelho (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 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: 
 

 --- 


