
   
Comissão de Trabalho e Segurança Social 

 

ATA NÚMERO 89/XIV/2.ª SL 

 

1 

 

Aos 23 dias do mês de junho de 2021, pelas 11:00 horas, reuniu a Comissão de 

Trabalho e Segurança Social, na Sala 9 do Palácio de S. Bento, na presença dos 

Senhores Deputados constantes da folha de presenças que faz parte integrante desta 

ata, com a seguinte Ordem do Dia: 

1. Apreciação e votação da ata da reunião n.º 88, de 16 de junho de 2021; 
2. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas - designação do 

Deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão a apreciação pública 
e eventuais consultas a realizar; 

3. Análise e decisão sobre o escrutínio da COM(2021)282 - «Proposta de DECISÃO 
DO CONSELHO relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-
Membros», sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus; 

4. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a Petição n.º 
256/XIV/2.ª, da iniciativa da Agigarve - Associação de Guias-Intérpretes do Algarve 
(4259 assinaturas) - «Regulamentação das Profissões de Informação Turística»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 

5. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 213/XIV/2.ª, da iniciativa de 
Hugo Miguel Tavares Pereira e outros (116 assinaturas) - «Alteração da idade da 
reforma para os 55 anos de idade, para deficientes com incapacidade permanente 
superior a 60%»; Deputada relatora: Carla Madureira (PSD); 

6. Deliberação sobre a extinção do Grupo de Trabalho – Audiências e a criação, em 
substituição, do Grupo de Trabalho – Audiências e Audição de Peticionários; 

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

termos:   

1. Apreciação e votação da ata da reunião n.º 88, de 16 de junho de 2021; 

 A ata identificada foi aprovada por unanimidade, registando-se a ausência do Grupo 

Parlamentar (GP) do PCP. 

2. Comunicação de baixa à Comissão e distribuição de iniciativas - designação do 
Deputado autor do parecer e deliberação sobre a submissão a apreciação pública 
e eventuais consultas a realizar; 

Não havendo iniciativas legislativas a distribuir, passou-se ao próximo ponto da ordem 

de trabalhos. 
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3. Análise e decisão sobre o escrutínio da COM (2021)282 - «Proposta de DECISÃO 
DO CONSELHO relativa às orientações para as políticas de emprego dos Estados-
Membros», sinalizada pela Comissão de Assuntos Europeus; Deputado relator: 
Grupo Parlamentar do PS; 

 Neste ponto, o Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) referiu que a iniciativa 

europeia em apreço apenas propunha a manutenção em 2021 das orientações para as 

políticas de emprego dos Estados-Membros, constantes do anexo da Decisão (UE) 

2020/1512 do Conselho, ou seja, não se tratando de uma nova decisão mas do 

prolongamento de uma decisão anterior, entendia que não se justificava o escrutínio 

pela CTSS da COM (2021)282 - «Proposta de DECISÃO DO CONSELHO relativa às 

orientações para as políticas de emprego dos Estados-Membros».   

O Senhor Presidente questionou se os restantes Deputados pretendiam acrescentar 

algo, posto o que declarou que a Comissão de Assuntos Europeus seria informada da 

decisão da CTSS de não emitir relatório no âmbito do escrutínio sinalizado. 

4. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a Petição n.º 
256/XIV/2.ª, da iniciativa da Agigarve - Associação de Guias-Intérpretes do Algarve 
(4259 assinaturas) - «Regulamentação das Profissões de Informação Turística»; 
Deputado relator: Grupo Parlamentar do PS; 

Neste momento, o Senhor Presidente deu nota da presença do GP do PCP tendo em 

conta a chegada da Senhora Deputada Diana Ferreira (PCP). A Petição em epígrafe foi 

admitida por unanimidade, sendo designada relatora a Senhora Deputada Maria 

Joaquina Matos (PS). 

5. Apreciação e votação do relatório final da Petição n.º 213/XIV/2.ª, da iniciativa de 
Hugo Miguel Tavares Pereira e outros (116 assinaturas) - «Alteração da idade da 
reforma para os 55 anos de idade, para deficientes com incapacidade permanente 
superior a 60%»; Deputada relatora: Carla Madureira (PSD); 

A Senhora Deputada Helga Correia (PSD) tomou da palavra para informar que a 

Senhora Deputada Carla Madureira (PSD) participava naquele momento em trabalhos 

da 8.ª Comissão, pelo que não poderia estar presente na reunião da CTSS.  Como tal, 

o Senhor Presidente determinou que este ponto da Ordem do Dia seria adiado para a 

reunião de próxima semana. 

6. Deliberação sobre a extinção do Grupo de Trabalho – Audiências e a criação, em 
substituição, do Grupo de Trabalho – Audiências e Audição de Peticionários; 
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Neste ponto, o Senhor Presidente colocou à votação a extinção do Grupo de Trabalho 

– Audiências e a criação do Grupo de Trabalho – Audiências e Audições de 

Peticionários, em sua substituição, recordando que este ponto já tinha sido discutido em 

reuniões anteriores, recordando que tal sucedia por razões estritamente 

procedimentais, tendo sido dado conhecimento ao Senhor Coordenador, Deputado 

Hugo Oliveira (PS). Ambas as deliberações foram tomadas por unanimidade. 

A este propósito, o Senhor Presidente mencionou que o Grupo de Trabalho - Audiências 

e Audições de Peticionários teria a mesma composição que o Grupo de Trabalho extinto 

com a exceção do GP do PAN, que já não integrava a CTSS e que, como tal, não estaria 

representado no novo Grupo, e do Senhor Deputado João Pinho de Almeida (CDS-PP), 

que seria substituído pelo Senhor Deputado Pedro Morais Soares (CDS-PP). Neste 

seguimento o Senhor Presidente descreveu a composição do novo Grupo de Trabalho 

- Audiências e Audições de Peticionários, a saber: o Senhor Deputado Hugo Oliveira 

(PS), como coordenador; as Senhoras e os Senhores Deputados Rita Borges Madeira 

(PS), Helga Correia (PSD), Ofélia Ramos (PSD), Isabel Pires (BE), Diana Ferreira (PCP) 

e Pedro Morais Soares (CDS-PP).  

 

No uso da palavra o Senhor Deputado João Paulo Pedrosa (PS) solicitou que fosse 

igualmente registada uma alteração no Grupo de Trabalho-Teletrabalho, que consistia 

na substituição do Senhor Deputado Tiago Barbosa Ribeiro (PS), pelo Senhor Deputado 

Nuno Sá (PS) nas funções de coordenação, mantendo-se tudo o mais constante. Não 

se verificou nenhuma oposição ao demandado.  

 

7.  Outros assuntos. 

 

No derradeiro ponto da Ordem do Dia, o Senhor Presidente recordou que estava 

agendada  para a próxima reunião da CTSS a audição da Comissão Especializada 

Permanente Interdisciplinar para a Natalidade (CEPIN) do Conselho Económico e Social 

e do Grupo de Trabalho dedicado à conciliação entre a vida profissional e a vida familiar, 

constituído no âmbito da Comissão Permanente de Concertação Social, e representado 

pelo Secretário de Estado Adjunto, do Trabalho e da Formação Profissional, Miguel 

Cabrita, bem como a  discussão e votação na especialidade dos Projetos de Lei n.ºs 
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367/XIV/1.ª (BE), 415/XIV/1.ª (CDS-PP), 18/XIV/1.ª (PCP) e 495/XIV/1.ª (BE), sobre 

apoios sociais. A este respeito, e tendo em conta a previsível extensão da Ordem de 

Trabalhos, foi acertado adiar este último assunto para a reunião da Comissão da 

semana seguinte, 7 de julho. 

 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada às 11:30 horas, dela se tendo 

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

 

Palácio de São Bento, 30 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) 
 Marta Freitas (PS) 
 Nuno Sá (PS) 
 Rita Borges Madeira (PS) 
 Sílvia Torres (PS) 
 Tiago Barbosa Ribeiro (PS) 
 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) 
 Lúcia Araújo Silva (PS) 
 Martina Jesus (PS) 
 Eduardo Teixeira (PSD) 
 Fernanda Velez (PSD) 
 
 
 
Faltaram os seguintes Senhores Deputados: 
 
 --- 
 
 
 
Estiveram ausentes em Trabalho Parlamentar os seguintes Senhores 
Deputados: 
 
 Luís Soares (PS) 
 Carla Barros (PSD) 
 Clara Marques Mendes (PSD) 
 Isabel Pires (BE) 


