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Aos 26 dias do mês de maio de 2021, pelas 9:30 horas, reuniu a Comissão de Trabalho 

e Segurança Social, no Auditório António de Almeida Santos 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 – 9h30 
  
1. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 649/XIV/2.ª (BE) - «Reconhece 
e regulamenta o estatuto profissional da animação sociocultural»; 
Deputada autora do parecer: Diana Ferreira (PCP); 
  
2. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 839/XIV/2.ª (BE) - «Reforça 
os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, 
responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas 
utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores»; 
Deputado autor do parecer: Pedro Morais Soares (CDS-PP); 
  
3. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1266/XIV/2.ª (PS) - «Recomenda a reavaliação e 
reforço do “Programa Rede Social”, para melhorar a resposta social» 
  
4. Outros assuntos. 
  
II Parte – 10h 
  
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 (presencial) 

___________________ 

 
I Parte – 9h30 
 

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, entrando-se de seguida na apreciação da Ordem do Dia, nos seguintes 

termos:   

  
1. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 649/XIV/2.ª (BE) - «Reconhece 
e regulamenta o estatuto profissional da animação sociocultural»; 
Deputada autora do parecer: Diana Ferreira (PCP); 

 

Atendendo a que a Senhora Deputada autora do parecer ainda não se encontrava 

presente, alterou-se a sequência dos dois pontos iniciais, passando-se assim ao 

segundo ponto da Ordem de Trabalhos.  
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2. Apreciação e votação do parecer sobre o Projeto de Lei n.º 839/XIV/2.ª (BE) - «Reforça 
os mecanismos de combate ao trabalho forçado e a outras formas de exploração laboral, 
responsabilizando diretamente toda a cadeia de subcontratação e as empresas 
utilizadoras, bem como gerentes, administradores e diretores»; 
Deputado autor do parecer: Pedro Morais Soares (CDS-PP); 
 

O Senhor Deputado autor do parecer procedeu a uma apresentação sucinta do 

documento, aludindo ao poder de iniciativa da lei dos Deputados e dos Grupos 

Parlamentares e ao objeto, motivação e conteúdo do projeto de lei, ao enquadramento 

jurídico nacional, às iniciativas legislativas e petições pendentes sobre matéria conexa 

à submissão a apreciação pública pelo prazo de 20 vinte (dias), à apreciação dos 

requisitos formais, e ainda à avaliação sobre o impacto de género e a utilização de  

linguagem não discriminatória. Concluiu pelo cumprimento das condições 

constitucionais e regimentais necessárias ao debate na generalidade em Plenário. 

Depois de o trabalho realizado ter sido saudado pelo Senhor Presidente e pelos Grupos 

Parlamentares (GP) do PS, PSD e BE, o parecer foi aprovado por unanimidade. 

 

Retomou-se então a apreciação do primeiro ponto, sendo concedida a palavra à 

Senhora Deputada relatora do Projeto de Lei n.º 649/XIV/2.ª (BE), que de forma concisa 

apresentou o correspondente parecer, mencionando o objeto, motivação e conteúdo da 

iniciativa, a conformidade dos requisitos formais, constitucionais e regimentais e o 

cumprimento da lei formulário, o enquadramento legal e doutrinário e os antecedentes, 

as iniciativas pendentes sobre a matéria, as consultas efetuadas e os contributos 

recebidos, e anda a avaliação prévia de impacto, remetendo, sempre que necessário, 

para a competente Nota Técnica. No final, concluiu pelo envio do parecer ao Senhor 

Presidente da Assembleia da República. 

Todos os Grupos Parlamentares se reviram nos cumprimentos do Senhor Presidente, a  

quem a Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP) agradeceu as saudações, sendo o 

parecer igualmente aprovado por unanimidade.      

 
3. Discussão do Projeto de Resolução n.º 1266/XIV/2.ª (PS) - «Recomenda a reavaliação e 
reforço do “Programa Rede Social”, para melhorar a resposta social»; 

 

A discussão do projeto de resolução em epígrafe decorreu nos termos que constam da 

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

registando-se as intervenções das Senhoras Deputadas Cristina Mendes da Silva (PS), 
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Helga Correia (PSD) e Diana Ferreira (PCP) e do Senhor Deputado Pedro Morais 

Soares (CDS-PP). 

  

4. Outros assuntos. 

 

a) O Senhor Presidente começou por registar que o parecer sobre a Conta Geral do 

Estado 2019 deveria ser remetido à Comissão de Orçamento e Finanças até quarta-

feira, 9 de junho, sugerindo que a apreciação e votação fosse agendada para a reunião 

da CTSS desse mesmo dia, o que não mereceu a oposição de nenhum dos presentes. 

Foi designado como relator o Senhor Deputado José Moura Soeiro (BE). 

  

b) Em segundo lugar, o Senhor Presidente deu nota que a Comissão Especializada 

Permanente Interdisciplinar para a Natalidade do Conselho Económico e Social, cuja 

audição resultava de um requerimento do GP do PSD aprovado por unanimidade, 

manifestara a sua disponibilidade para ser ouvida na quarta-feira, 30 de junho de 2021, 

o que permitiria apresentar já um esboço dos trabalhos em curso.  A Senhora Deputada 

Helga Correia (PSD) afirmou que o seu Grupo Parlamentar não se opunha a este 

diferimento, atentos os motivos invocados, desde que o Grupo de Trabalho dedicado à 

conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, constituído no âmbito da Comissão 

Permanente de Concertação Social, apenas fosse ouvido posteriormente. O Senhor 

Presidente garantiu que se diligenciaria em conformidade. 

 

Entrou-se então na segunda parte da reunião, nos seguintes moldes: 

 

II Parte – 10h 
  
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 (presencial) 

 

O Senhor Presidente da Comissão de Trabalho e Segurança Social deu início à reunião, 

enquadrando a audição no âmbito do n.º 5 do artigo 104.º do Regimento da Assembleia 

da República (RAR), e cumprimentando a Senhora Ministra do Trabalho, Solidariedade 

e Segurança Social (MTSSS), Ana Mendes Godinho, e os Senhores Secretários de 

Estado ali presentes e enunciando a metodologia dos trabalhos e a grelha de tempos a 

utilizar.  
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Após a apresentação inicial da Senhora MTSSS, usaram da palavra, em sede de 

primeira ronda de intervenções, os Senhores e as Senhoras Deputadas Ofélia Ramos 

(PSD) e Helga Correia (PSD), João Paulo Pedrosa (PS) e Marta Freitas (PS), Diana 

Santos (BE) e José Moura Soeiro (BE), Diana Ferreira (PCP) e Pedro Morais Soares 

(CDS-PP), tendo a Senhora MTSSS respondido individualmente às questões 

colocadas, em formato de pergunta-resposta, secundada pela Senhora Secretária de 

Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes.  

 

Concluída a primeira ronda, o Senhor Vice-Presidente da CTSS, Deputado João Paulo 

Pedrosa (PS), assumiu a condução dos trabalhos. 

 

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

Deputadas Cristina Rodrigues (Ninsc), Lina Lopes (PSD), Cristina Sousa (PS), Diana 

Santos (BE), Diana Ferreira (PCP), Olga Silvestre (PSD), Emília Cerqueira (PSD), Sílvia 

Torres (PS), Carla Barros (PSD), Carla Madureira (PSD), Pedro Morais Soares (CDS-

PP), Cristina Mendes da Silva (PS), José Moura Soeiro (BE), Alma Rivera (PCP), 

Fernanda Velez (PSD), Nuno Sá (PS), Isabel Lopes (PSD), Mara Coelho (PS) e Sara 

Madruga da Costa (PSD), posto o que a Senhora MTSSS, o Senhor Secretário de 

Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel Cabrita, o Senhor 

Secretário de Estado da Segurança Social, Gabriel Bastos, a Senhora Secretária de 

Estado da Inclusão das Pessoas com Deficiência, Ana Sofia Antunes, e a Senhora 

Secretária de Estado da Ação Social, Rita da Cunha Mendes, responderam de forma 

sucessiva ao conjunto das questões formuladas. 

 

Depois de agradecer a participação da Senhora MTSSS e das Senhoras e dos Senhores 

Secretários de Estado, o Senhor Presidente em exercício encerrou a audição, dando 

por concluída a reunião. 

 

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

pelo que se dispensa o seu desenvolvimento aprofundado nesta sede. 

 

https://app.parlamento.pt/webutils/docs/doc.pdf?path=6148523063446f764c324679626d56304c334e706447567a4c31684a566b786c5a793944543030764d54424456464e544c305276593356745a57353062334e4259335270646d6c6b5957526c5132397461584e7a595738764e47526a4f44526a4e544574596d46684f5330304e4441784c5745324d5467744e6a5a6d4d6d59334e44466b4e6a55354c6e426b5a673d3d&fich=4dc84c51-baa9-4401-a618-66f2f741d659.pdf&Inline=true
https://www.parlamento.pt/ActividadeParlamentar/Paginas/DetalheAudicao.aspx?BID=117070
http://media.parlamento.pt/site/XIVLEG/SL2/COM/10_CTSS/CTSS_20210526_2_VC.mp3
https://canal.parlamento.pt/?cid=5482&title=audicao-da-ministra-do-trabalho-solidariedade-e-seguranca-social
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Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 13:40 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 2 de junho 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) 
 Maria Joaquina Matos (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Carla Madureira (PSD) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Emília Cerqueira (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 Firmino Marques (PSD) 
 Sandra Pereira (PSD) 
 Diana Santos (BE) 
 Isabel Lopes (PSD) 
 Sara Madruga Da Costa (PSD) 
 Alma Rivera (PCP) 
 Cristina Rodrigues (NINSC) 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 --- 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores Deputados: 

 --- 


